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Plecarea președintelui Consiliului Revoluționar

OAMENII
DE LA PLANȘETĂ 
Șl MAREA LOR
RĂSPUNDERE

anului 1966

In ziua de 27 iunie 1966, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a pri
mit în audientă pe A. V. Basov, 
ambasador extraordinar și ple-

binecu- 
i asigu- 
i timp, 

și la 
; nivel 

a do-

în ultimul 
suplimenta- 
filiale ale

Este 1 
noscut că 
rarea la 
completă 
un înalt 
calitativ 
cumentației teh- ----------------
nice constituie
una din condițiile hotărîtoare pen
tru realizarea exemplară a volu
mului de investiții și punerea în 
funcțiune la termenele planificate 
a noilor capacități de producție.

în vederea realizării sarcinilor 
de mare răspundere ce revin insti
tutelor de proiectare în înfăptuirea 
amplului program de investiții 
prevăzut pentru perioada cincina
lului, au fbst luate 
timp unele măsuri 
re: înființarea de 
institutelor, de servicii, secții, bi
rouri și ateliere de proiectare în 
marile întreprinderi ; au fost lăr
gite competențele pentru aproba
rea documentațiilor tehnice de 
către titularii de investiții și s-au 
simplificat modalitățile de elabo
rare a acestora. Efectele acestui 
complex de măsuri sînt evidente : 
asigurarea cu documentație teh
nică a multor lucrări cuprinse în 
planul de investiții pe 1966 s-a fă
cut. în mai bune condiții.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent nu pot fi considerate însă 
pe deplin mulțumitoare. O ana
liză a stadiului pregătirii și pre
dării proiectelor pentru investiți
ile acestui an scoate la iveală o 
serie de deficiențe, pentru înlătu
rarea cărora ar trebui acționat în 
mod hotărît și imediat. La lucră
rile noi, prevăzute a se realiza în 
1966 și în anii următori, ale Con
siliului Superior al Agriculturii. 
Ministerului Industriei Chimice și 
Ministerului Industriei Ușoare se 
constată serioase întîrzieri în asi
gurarea cu documentație tehnică. 
Este concludent în acest sens fap
tul că, din 49 de lucrări noi din in
dustria chimică, a căror execuție 
trebuie începută în acest an, numai 
7 aveau la 1 iunie proiectele de an
samblu aprobate sau în curs de a- 
vizare și aprobare. Nu de puține 
ori, termenele de elaborare a pro
iectelor stabilite nu se respectă. 
Totodată, nu poate fi trecut cu ve
derea faptul că, pentru unele obiec
tive in curs de construcție, docu
mentația nu se predă în strînsă con
cordanță cu nevoile execuției de pe 
șantiere și cu termenele de punere 
în funcțiune.

O examinare atentă a cauzelor 
întîrzierilor în predarea documen
tației pentru lucrările de investi
ții în continuare și cele prevă
zute să înceapă în acest an arată 
că multe din deficiențele semna
late sînt generate încă din faza 
de planificare și contractare a 
proiectelor. S-a constatat o insta
bilitate a planurilor de proiectare, 
datorită în principal frecventelor 
modificări ale termenelor de pre
dare a documentației. La Institu
tul pentru proiectarea de laminoa
re București, datele stabilite au 
fost modificate în 1965 la pes
te 50 la sută din numărul con
tractelor încheiate. Pînă unde se

Tiberiu HORVATH 
vicepreședinte al consiliului 

de conducere al Băncii 
de Investifii

A treia Conferință republicană de chimie
Ieri, la Timișoara, și-a început lucrările cea de-a treia Conferință 

republicană de chimie. Pentru a informa pe cititorii noștri asupra pro
blemelor ce vor fi abordate în cele trei zile de dezbateri, ne-am adre
sat academicianului CORIOLAN DRĂGULESCU, directorul Bazei de cer
cetări științifice din Timișoara a 
mânia.

— Ce a determinat orga
nizarea acestei conferințe și 
cine va participa la lucrările 
ei ?

— O dată cu dezvoltarea amplă a 
industriei chimice din patria noastră, 
mai ales în ultimii ani, s-a creat pa
ralei și o puternică bază materială de 
cercetare în domeniul chimiei. Astăzi 
există, referindu-mă la domeniul chi
miei, o refea complexă de colective 
de cercetare formată de institute ale 
Academiei, departamentale și labo
ratoare uzinale, unde lucrează un 
număr important de oameni de știin
ță, cercetători, specialiști. Aceștia de- 

I pun eforturi susținute pentru a găsi 
, forme noi de valorificare superioară

înleia

merge cu schim
barea termenelor 
ne putem da 
seama din ur
mătorul exem
plu : datele de 
predare a docu
mentației de 

execuție, aferentă laboratorului 
incubator de la ferma avicolă 
experimentală de la Săftica — 
cu termen de punere în func
țiune trimestrul IV a.c. — au 
fost modificate, astfel: de la 
31 martie 1964 la 30 septembrie 
1964, din trimestrul I 1965 la 15 
septembrie 1965, de la 30 decem
brie 1965 la 28 februarie și 10 

(Continuare în pag. a III-a)

Tineretul și cultura vremii sale
Fenomenul de cultură 

cunoaște în zilele noastre o 
dezvollare amplă, multilate
rală. însușirea sa reprezintă 
un înalt comandament so
cial : pregătirea tineretului 
pentru a purta mai departe, 
cu cinste, făclia acestei cul
turi. Sau, altfel spus, a-și 
însuși coordonatele de bază 
ale culturii înseamnă, pentru 
fiecare tînăr, atestarea ca 
cetă(ean conștient al epocii 
sale.

Evident, procesul de asi
milare și integrare în cultu
ră nu este și nu trebuie să 
fie accidental, unilateral sau 
difuz. Societatea noastră so
cialistă este vital interesată 
în asigurarea bazei de cul
tură generală a tineretului

r

a activităjii de asi- 
a bazelor culturii ge- 
pentru noile gene-

propun

Academiei Republicii Socialiste Ro-

cer- 
răs- 
do-

a bogățiilor naturale ale patriei noas
tre. Faptul că la conferință vor fi 
prezentate aproape l 000 lucrări ori
ginale este, desigur, o expresie a 
condițiilor noi create muncii 
cetare și constituie, implicit, 
puns al oamenilor de șliinfă 
meniul chimiei la chemarea 
lui de a-și spori contribuția 
zarea obiectivelor trasate de cel 
al IX-lea Congres al P.C.R.

A treia Conferință republicană 
chimie depășește prin amploarea și 
diversitatea problemelor ce se vor 
discuta conferințele de pînă acum. 
Numărul participanfilor va fi de peste 
1 400, dintre care un mare număr din 
alte centre universitare din jară —

de 
un 
din 
parfidu- 
la reali- 

de

da

BILANȚ LA SFlRȘIT DE SEMESTRU
In industria

• Colectivele între
prinderilor aparfinînd 
Ministerului Minelor 
au realizat cu patru 
zile înainte de ter
men planul pe primul 
semestru al anului.

Minerii au extras 
peste sarcinile de 
plan 155 000 tone de 
zărbune și 12 000 tone 
de fier în minereu 
marfă.

Regiunea Galați
• Ieri, întreprinde

rile industriale 
regiune au 
îndeplinirea 
lor de plan pe pri
mul semestru 
duefia globală, 
lizînd în plus însem
nate cantități de pro
duse. Cele mai bune 
rezultate au obfinut 
colectivele șantierului 
naval, combinatului 
de fibre artificiale- 
Brăila, Trustului re
gional de construc
ții ș.a.

din 
raportat 
sarcini-

la pro-
rea-

Jării, bază care reprezintă și 
platforma sigură de pe care 
tinerii mai înzestrați își pot 
lua avîntul către orizonturi 
mai înalte, profesii, speciali
zare, creafie originală etc. 
Școala, principalul izvor de 
cultură și factor de civiliza
ție, este în situația de a 
transmite astăzi tinerilor un 
imens tezaur de valori spi
rituale. Căile pe care poate 
realiza această importantă o- 
peră instructivă și educativă 
sînt diferite. Călăuziți de di
rectivele partidului cu pri
vire la ridicarea continuă a 
nivelului de cunoștințe al 
întregii populații, cei care 
răspund de bunul mers și de 
progresul școlii au perma
nent în atenfie perfectiona

Prof. univ. dr. docent
Ion BERCA

rea continuă a învătămînlu- 
lui, a sistemului complex de 
formare a orizontului 
cultură generală — în

de
ac-

cepfia contemporană — al 
tineretului.

Pe acest fărîm al definirii 
coordonatelor culturii geneA 
rale, pe care învăfămînfuP

esle menit să le împărtă
șească tinerei generații, se 
confruntă frecvent opiniile 
specialiștilor — cadre didac
tice, pedagogi, psihologi 
etc. Neîndoielnic, dată fiind 
istoricitatea fenomenului cul
tural, dezbaterea sortită să 
aducă precizări și delimitări 
de esenfă nu va înceta nici
odată. Mereu va trebui să 
se elimine din programele și 
manualele școlare ceea ce 
devine perimat la un mo
ment dat și să se asimileze 
ceea ce apare nou și de 
perspectivă. Granițele volu
mului de cunoștinfe și ope
rații intelectuale minimal o- 
bligatorii în anii școlarității 
sînt deci mobile. Totuși, 
mobilitatea nu trebuie abso
lutizată. Invătămînful necesi
tă — datorită rolului său 
formativ și educativ — pe
rioade de stabilitate tocmai 
în vederea optimizării peda
gogice 
gurare 
nerale 
rafii.

Sfimulafi de impetuoasa 
dezvoltare contemporană a 
culturii, animafi de cele mai 
bune intenții, numeroși spe
cialiști din cele mai diferite 
domenii ale culturii

București, Cluj, lași, Galaji, Brașov, 
Craiova — din marile combinate chi
mice, din cadrul ministerelor Petro
lului, Chimiei, Industriei Alimentare, 
Industriei Ușoare și al Consiliului Su
perior al Agriculturii. De asemenea, 
și-au anunjat participarea și circa 60 
de specialiști de peste hotare prin
tre care savanji cu renume ca profe
sorul W. Klemm (R.F.G.), președintele 
Uniunii internaționale de chimie pură 
și aplicată, și alfi oameni de știință 
din Anglia, Austria, Belgia, R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Chineză, Franfa, R. D. Germană, R. F. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Un
gară, U.R.S.S., S.U.A. și alte fări.

— Ce probleme noi mai 
importante vor fi dezbătute 
la conferință 1

— Cea de-a treia Conferință re
publicană de chimie va depăși ca 
amploare obișnuitele „sesiuni de co- 

nipotențiar al U.R.S.S. la București; 
la cererea acestuia.

A fost de fată tovarășul Andrei 
Păcuraru, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție tovărășească. .

Regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară

• îndeplinindu-și 
înainte de termen 
planul semestrial, în
treprinderile și unrtă- 
jile economice din 
regiune au realizat o 
producție suplimen
tară în valoare de 
peste 420 milioane 
lei. 86 ia sută din a- 
cest spor de produc
ție s-a realizat pe 
seama creșterii pro
ductivității muncii.

Pe șantierul de la 
Porțile de Fier : u- 
nul din inelele pal- 
planșelor metalice 
folosite de con
structori pentru ză
găzuirea apelor 

Dunării
i. Foto : Gh, Vlnțilă

municări științifice”. Afenfia va fi în
dreptată spre sectoare bine delimi
tate, prezentîndu-se lucrări avînd în
semnătate atît din punct de vedere 
fundamental, cît și aplicativ. în ceea 
ce privește problemele cele mai im
portante sau lucrările mai interesante 
care vor fi susținute în cadrul con
ferinței, îmi este foarte greu să aleg 
cîteva din cele aproape 1 000, întru- 
cît s-ar putea spune că fiecare temă 
reprezintă o contribuție reală la dez
voltarea chimiei. Tematica amplă, cu- 
prinzînd toate domeniile chimiei, face 
necesar ca lucrările conferinței să se 
desfășoare concomitent în 15 secții, 
în cadrul cărora se vor dezbate as
pecte privind cercetarea fundamen
tală din domeniul tehnologiei și in
gineriei chimice, a științelor adiacente 
cu chimia—biochimia, geochimia, di
ferite ramuri speciale de chimie 
aplicată ; vor fi abordate numeroase

(Continuare în pag. a V-a)

Constantin Popa, 
șefului Marelui Stat

Euni la amiază a părăsit Ca
pitala președintele Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Birmane, 
generalul Ne Win, care, împreu
nă cu soția, a făcut o vizită în 
țara noastră, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
la reședința sa pînă la aeroport 
de Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, cu soția, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Gheorghe Po
pescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Rangoon, ge- 
neral-maior 
locțiitorul 
Major.

Numeroși 
aflați de-a 
tute de coloana mașinilor oficiale 
pînă la aeroport, au salutat cu 
căldură pe oaspeți. La aeroport 
se aflau Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Iosif Banc și Petre Blajo- 
vici, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de 
știință și culjură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști români,
birmanezi și corespondenți ai pre
sei străine. Erau de față șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
la București.

La sosirea pe aeroport, coman
dantul batalionului de onoare a 
prezentat raportul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări, în timp ce, în semn de salut, 
au răsunat 21 de salve de artile
rie. Cei. doi președinți au trecut 
în revistă batalionul de onoare, 
aliniat pe aeroport. înaltul oaspe
te își ia rămas bun de la persoa
nele oficiale aflate pe aeroport și 
de la șefii misiunilor diplomatice.

Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului de Stat. CHIVU STOI
CA, a spus :

Ne luăm astăzi rămas bun de la 
Excelența Voastră, stimate domnu-

locuitori ai Capitalei, 
lungul șoselei străbă-

introducerea unor noi obiec
te de studiu în cadrul șco
lii generale și al liceului. 
Fiecare pledează cu însu
flețire pentru extinderea în 
anii de învă(ămînt a noțiu
nilor din domeniul pe ca- 
re-l slujesc : cibernetică, 
igienă și medicină, cine
matografie, logică simbolică, 
lingvistică, istoria culturii 
etc., etc., etc. Evident, ar fi 
bine ca tinerii să absolve li
ceul și cu tot felul de ase
menea cunoștinfe dar, prac
tic, nu este posibil. Nu tre
buie să se uite că simplul 
transport de date și fapte 
din sfera științei și a culturii 
în sfera învătămîntului nu 
înseamnă implicit și forma
rea culturii generale. Este 
obligatoriu ca majoritatea e- 
levilor să poată asimila cu
noștințele în condiții firești, 
să-și structureze gîndlrea în 
chip corespunzător, evlfîn- 
du-se însușirea mecanică în 
folosul celei logice, con
știente. Rămîne, deci, mereu 
valabil dictonul „non multa 
sed mulfum" și întemeiată 
constatarea că supraîncărca
rea este soră bună cu su
perficialitatea.

(Continuare în pag. a V-a)

LA HIDROCENTRALA

DE PE ARGEȘ

De acum
pot să treacă
apele...“

„Gh.
au
de

înainte de vreme au fost 
finisările și la tunelul 

de aducfiune și nodul de 
care înglobează castelul

ortacii din brigăzile con- 
minerii Tudor Moraru, Pa- 
Augusfin Duruș, Gheorghe 
alfii acest eveniment are

Constructorii hidrocentralei 
Gheorghiu-Dej’ de pe Argeș 
consemnat luni un eveniment 
mare importantă : finisarea galeriei 
de fugă pe întreaga ei lungime 
(11 133 metri) cu 15 zile înaintea 
termenului prevăzut în graficele de 
execuție, 
terminate 
principal 
presiune 
de echilibru și racordul pufului for
jat.

Pentru 
duse de 
vel Ofet, 
Fasole și 
o semnificație cu totul aparte. După 
4 ani și jumătate de luptă cu în
dărătnicia rocilor, ei pot spune cu 
satisfaefia muncii împlinite : „De 
acum, pol să treacă apele...”.

(Agerpres)

Birmane

Ie președinte al Consiliului Revo
luționar al Uniunii Birmane, de la 
distinsa doamnă Ne Win, de la cei
lalți înalți oaspeți care v-au însoțit 
în această vizită în țara noastră.

Deși timpul pe care l-ați avut la 
dispoziție a fost scurt, nădăjduim 
că el v-a permis să cunoașteți ac
tivitatea, preocupările și realizările 
poporului român pe calea transfor
mării patriei sale într-o țară cu o 
econom : modernă, în continuă 
dezvoltare, în cadrul căreia indus
tria deține rolul conducător.

Pentru crearea climatului favo
rabil întăririi și lărgirii relațiilor 
bilaterale, vizitele reciproce ale 
conducătorilor celor două țări și 
schimburile de vederi pe care le 
prilejuiesc au o importanță deose
bită, ele contribuind la creșterea 
încrederii și la mai buna cunoaș
tere reciprocă. îmi exprim convin
gerea că vizita domniei voastre în 
țara noastră a adus o contribuție 
de seamă la întărirea relațiilor 
prietenești dintre România și Bir- 
mania, în interesul popoarelor ro
mân și birman, al păcii, înțelegerii 
și cooperării internaționale. Con
vorbirile purtate cu acest prilej au 
relevat că există posibilități pentru 
folosirea mai deplină și lărgirea 
continuă a sferei colaborării reci
proc avantajoase în domeniul eco
nomic. tehnico-științific și cultural 
între Republica Socialistă România 
și Uniunea Birmană.

Totodată, convorbirile noastre au 
scos în evidență năzuințele co
mune pentru pace și progres ale 
popoarelor român și birman, preo
cuparea șl eforturile țărilor noas
tre în lupta împotriva imperialis-

SCRISOARE DIN ITALIA

BOLOGNA
tradiție și actualitate

Vizitatorul străvechiului oraș Bo
logna situat în fertila cîmpie a Pa- 
dului, vegheat parcă de crestele A- 
peninilor dantelate pe cer, întîl- 
nește, asemenea unui arheolog, măr
turii ale perioadei etrusce și roma
ne, urme ale năvălirilor 
tompate de minunatele 
ale Renașterii, pentru ca, 
facă un adevărat salt în

barbare es- 
monumenfe 
deodată, să 
veacul nos-

Examenul 
de
bacalaureat

Ministerul învătămîntului 
aduce la cunoștință că, înce- 
pînd cu anul școlar în curs, 
examenul de maturitate va 
purta denumirea de examen 
de bacalaureat.

Absolvenții de liceu care au 
reușit la examenul de matu
ritate în sesiunea iunie 1966 
vor primi diploma de baca
laureat.
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Proiectul Statutului uni
tăților și detașamentelor 
de pionieri din Republica 

Socialistă România

Proiectul Regulamentului 
Consiliilor Organizației 
pionierilor din Republica 

Socialistă România 

TELEGRAME
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Islanda, președintele Consiliu

lui de Stat, Chivu Stoica, a adresat președintelui Asgeir Asgeirsson cele 
mai bune urări pentru fericirea personală și de bunăstare pentru poporul 
islandez.

în răspunsul său, președintele Republicii Islanda, Asgeir Asgeirsson 
a transmis președintelui Consiliului de Stat sincerele sale mulțumiri 
pentru amabilul mesaj de felicitare.

mului și colonialismului, pentru 
victoria cauzei libertății și inde
pendenței popoarelor, pentru res
pectarea dreptului lor inalienabil 
de a-și hotărî singure soarta, fără 
amestec străin, în deplină confor
mitate cu voința și interesele lor 
proprii.

Exprimîndu-ne convingerea că 
fiecare stat, mare sau mic, poate 
și trebuie să contribuie la înfăp
tuirea acestor obiective esențiale, 
ne-am reafirmat hotărirea de a 
spori eforturile în vederea promo
vării înțelegerii, colaborării și 
prieteniei între popoare, pentru a- 
sigurarea păcii în lume.

îmi exprim convingerea, domnu
le președinte, că vizita dumnea
voastră și convorbirile purtate 
v-au oferit posibilitatea să cu
noașteți sentimentele prietenești 
și stima pe care poporul român, 
iubitor de pace, le nutrește față 
de poporul birman. Vă rugăm, 
Excelență, ca la întoarcerea în 
țară să binevoiți a fi interpretul 
acestor sentimente de caldă prie
tenie și simpatie, transmițînd po
porului birman urările sincere ale 
poporului român de noi succese 
în lupta sa pentru întărirea in
dependenței economice, pentru pro
gresul patriei sale.

Luînd cuvintul, președintele 
Consiliului Revoluționar al Uniu
nii Birmane, generalul NE WIN, 
a spus :

Vizita noastră de prietenie în 
țara dv. se apropie de sfîrșit. Deși 
șederea noastră a fost scurtă, pro
gramul pe care ni l-ați alcătuit 

(Continuare în pag. a V-a)

fru, care I se înfățișează prin fot 
ceea ce mintea și brațul omului zi
lelor de astăzi au făurit.

Este de ajuns să urci cele 498 
de scări ale vestitului „Torre degli 
Asinelli”, care, prin înclinafia sa de 
un metru 20 cm, îți reamintește de 
celebrul turn înclinat al Pisei, pen
tru ca, de la înălțimea de aproape 
o sută de metri, să cuprinzi cu pri
virile piafa Maggiore, cu palatele 
sale străjuite de coloane corintice și, 
mai departe, blocurile moderne 
plantate parcă în decor și puzderia 
coșurilor de fabrici ce se înșiruie ca 
o centură a orașului. Iar dacă par
curgi strada Maggiore, una dintre 
cele mai pitorești datorită palatelor 
sale pe care stăruie puternic patina 
vremii, cunoști viata trepidantă a lo
cuitorilor, în contrast cu atmosfera 
de lîncezeală din vestitul film „Strada 
Mare” al spaniolului Bardem. In anii 
rezistenfei antifasciste, patriofii bo- 
lognezi din brigăzile de partizani 
au găsit adăpost în spatele porfiior 
medievale, pornind de aici la atacuri 
împotriva ocupanfilor

Locuitorii Bolognei 
faptul că orașul lor, 
pitala regiunii Emilia, 
tribuția la progresul 
cial și cultural al tării, 
oricînd să-i 
despre dezvoltarea industriei, a ur
banisticii și învătămîntului. reamin- 
tindu-i că universitatea, cea mai 
veche din Italia, urmează să sărbă
torească peste cîfiva ani nouă se
cole de la întemeiere. Gloriei sale 
de odinioară I s-a adăugat cea din 
anii aceștia, cînd orașul și-a sporit 
faima prin chirurgii și chimiștii săi, 
prin cercetătorii din domeniul fizicii 
nucleare.

hitleriști.
sînt mîndri de 
care este ca- 
își aduce con- 
economic, so- 

Ei sînt gala 
vorbească vizitatorului

I. MARGINEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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PAGINA 2 SCÎNTEIA

„FALANSTERUL
DE LA SCĂIENI
Ideile socisdismului științific se 

răspîndesc pe arena vieții noastre 
naționale în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, în legătură 
indisolubilă cu dezvoltarea mișcă
rii muncitorești.

Istoria ideilor socialiste în 
mânia are însă rădăcini și mai 
adînci. Idei avînd anumite 
saturi cu caracter socialist 
dezvoltat, în opera lor, gîndi- 
tori de seamă, personalități pro
eminente din prima jumătate a 
veacului trecut, printre care Teo
dor Diamant, Cezar Bolliac, Ion Io- 
nescu de Sa Brad, Ion Eliade Ră
dulescu, I. Negulici ș.a., în căută
rile lor generoase spre înlăturarea 
tarelor sociale ale epocii, spre îm
bunătățirea soartei precare a ce
lor asupriți. Ideile lor aveau, 
desigur, un pronunțat caracter 
utopic; așa cum a arătat Marx, 
„stadiului nematur al producției 
capitaliste, relațiilor de clasă ne
maturizate le-au corespuns teorii 
lipsite de maturitate". îzvorîte din 
condițiile social-istorice specifice 
ale țărilor române, aceste con
cepții și idei socialiste utopice au 
premers bazelor gîndirii socialiste 
românești, ce avea să se contureze 
tot mai clar pe măsura dezvoltă
rii proletariatului și maturizării 
relațiilor de producție capitaliste, 
ascuțirii contradicțiilor dintre mun
că și capital. Tocmai existența în 
tara noastră a unor curente de gîn
dire socialistă, alături de tradițiile 
democratice ale gîndirii românești, 
ale activității desfășurate pe tă- 
rîm teoretic de militanți progre
siști și revoluționari ca Nicolae 
Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, C. 
A. Rosetti și alții, au creat terenul 
receptiv față de ideile socialismu
lui științific, față de marxism, care 
a revoluționat gîndirea despre 
lume și societate; în felul acesta 
se explică răspîndirea relativ rapi
dă a socialismului științific în țara 
noastră încă în cursul secolului 
trecut.

Monografia „Falansterul de la 
Scăienî" de I. Cojocaru și Z. Ornea, 
apărută în Editura — 
meritul de a pune 
interesant aspect al 
socialiste românești, 
nificativ al dezvoltării ideilor so
cialiste în tara noastră — și anu
me experiența, e drept de scurtă 
durată, dar cu ecou în epocă, a so
cietății agronomice și manufactu
riere „Soții agronomi de la Scă
ieni", inițiată de T. Diamant.

Ro-

tră- 
au

Politică, are 
în lumină un 
vechii gîndiri 
moment sem-

S-a dus
pe apa...
Trotușului

Sute de locuitori ai satelor Cor- 
bu, Ciopești, Jevreni și Nicloșoaia 
— comuna Ștefan cel Mare — si
tuate pe malul Trotușului lucrea
ză la Combinatul chimic și la Ter
mocentrala Borzești, la Rafinăria 
și la Combinatul de cauciuc sin
tetic din orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Ca să ajungă la locurile de 
muncă, ei sînt nevoiți să străbată 
distanțe între 13 și 16 km pe jos 
pînă la podul de la Gura Văii, pe 
unde se poate trece pe malul opus.

Intr-o adunare care a avut loc 
anul trecut, s-a hotărît construirea 
unei punți pe cabluri peste rîu 
pentru scurtarea drumului. Zis 
făcut. Sfatul popular regional

și 
și

r

au 
cu

Caracterizat în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul aniversării a 45 de ani de la 
crearea partidului ca „figură repre
zentativă a socialismului 
rist pe plan european", 
Diamant nu s-a limitat 
la propagarea teoretică 
ilor marelui utopist 
Charles Fourier, al cărui disci
pol a fost, ci s-a străduit să le și a- 
plice la condițiile concrete ale ță
rilor române organizînd, în primă
vara anului 1835, falansterul de 
la Scăieni — Prahova. în linii esen
țiale, acesta a constituit o formă 
societară de întovărășire de pro-

fourie- 
Teodor 
numai 

a ide- 
francez

ducție și consum, cu caracter înde
osebi agrar, alcătuită pe bază de 
contract, în care activitatea pro
ductivă urma să se desfășoare po
trivit înclinațiilor și aptitudinilor 
participanților, iar repartiția veni
turilor obținute — în funcție de 
munca fiecăruia, de talentul dove
dit și de capitalul adus.

Este interesant de remarcat că, 
în timpul vieții marelui utopist 
francez, n-au existat decît două în
cercări de traducere în fapt a con
cepției acestuia — în Franța, la 
Conde-sur-Vesgres, și cea de la 
Scăieni — zecile de falanstere 
create ulterior, mai ales în Ame
rica de Nord, fiind postume 
lui Fourier și încadrîndu-se, din 
cauza îndepărtării lor de spiritul 
doctrinei fourieriste, mai degrabă 
în cooperatismul burghez decît în 
fourierism. Totuși, timp de decenii, 
falansterul de la Scăieni a fost — 
așa cum se subliniază în lucrare — 
prea puțin studiat în literatura de 
specialitate.

Monografia recent apărută, rod 
al unor stăruitoare cercetări, 
ne oferă posibilitatea de a 
urmări, pe baza unor documente 
în mare parte inedite, etapele par
curse de falanster: constituirea 
sa, în martie 1835, activitatea des
fășurată de coloniști, greutățile în- 
tîmpinate de ei ca rezultat al fap
tului că falansterul fusese alcătuit 
pe o moșie grevată de da
torii, dizolvarea colectivității a- 
sociaționiste -și arestarea direc
torului ei — Emanoil Bălăceanu, 
în decembrie 1836, în urma ordi
nului autorităților, alarmate de in
fluența pe care o putea avea falan
sterul în rîndurile țărănimii și să
răcimii orașelor.

înțelegerea documentelor este în
lesnită de un amplu și substanțial 
studiu, al cărui principal merit 
constă, după părerea noastră, în 
aceea că reliefează pregnant con
tribuția originală a lui Diamant — 
pe atunci în vîrstă de numai 25 de 
ani — la adaptarea fourierismului 
potrivit condițiilor proprii ale țării 
noastre. Utopistul român a dat do
vadă de originalitate în gîndire 
rectificînd unele prescripții din 
doctrina lui Fourier, fără a 

însă esența sistemului, 
— după cum se ex-

învățătură, moralitate, respect mu
tual etc. — explică ecoul său. 

într-o perioadă cînd în agricultu
ra țărilor române erau dominante 
relațiile feudale, cînd exploatarea 
îmbrăca forme brutale, înfăptuirile 
falansterului de la Scăieni au avut 
răsunet în cercurile intelectualită
ții progresiste ale vremii, și-au a- 
tras în mod firesc simpatia și ade
ziunea păturilor nevoiașe din păr
țile Ploieșt.iului și ale Bucureștiu- 
lpi, atestate de contemporani. în
jghebarea asociaționistă de la Scă
ieni, cu toată existența ei scurtă, 
rămîne — așa cum conchid în mod 
just autorii — „un luminos mo
ment de început, o pagină memo
rabilă în analele socialismului ro
mânesc și ale mișcării fourieriste 
europene".

Cele mai bune tradiții ale 
vechii mișcări socialiste au fost 
preluate și înălțate pe o treaptă 
superioară de partidul comunist — 
moștenitorul și continuatorul tutu
ror ideilor de progres social și liber
tate națională, care i-au însuflețit pe 
gînditorii noștri progresiști din tre
cut. Cultivînd studierea și prețui
rea operei acestora, partidul nos
tru restituie generației de azi șî 
celor viitoare semnificația reală a 
contribuției lor la patrimoniul gîn
dirii progresiste din țara noastră.

în acest sens, volumul „Falan
sterul de la Scăieni" se înscrie ca o 
incontestabilă reușită.

<v
Radu PANTAZI

Grup turistic
altitudinela 1 300 metri

Cîmpulung Muscel. Zi sărbăto

reasca
Foto : Gh. Vlnțilă

(Agerpres)

RECLAMATII

RĂSPUNSURI

mat din șase corpuri de clădiri, 
în care pot fi găzduiți 180 de tu
riști. Noul grup dispune de un bloc 
alimentar prevăzut cu autoclave, 
agregate frigorifice etc.
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La Predeal, în zona Cioplea, s-a 
dat în folosință un grup turistic. 
Amplasat la o altitudine de peste 
1 300 de metri, într-o poziție pito
rească, cu priveliște spre Valea 
Timișului, Postăvarul, Piatra Mare 
și lanțul Bucegilor, acesta este for-

INTRODUCERE IN IGIENA

Combinatul chimic Borzești 
contribuit la această lucrare 
vreo 40 000 lei și cu diferite mate
riale de construcții — ciment, ba
last, traverse și altele. Contribuții 
bănești am adus și noi, muncitorii 
interesați. Și s-a deschis „șantie
rul". In octombrie 1965, o echipă 
de specialiști de la secția de dru
muri și poduri a Sfatului popular 
raional Tg. Ocna a bătut pilonii de 
stejar cu apărătorile necesare, ceea 
ce a costat peste 20 000 de lei. 
Bucuria „beneficiarilor" n-a ținut 
însă mult, deoarece curînd lucră
rile au fost abandonate. Și n-au 
mai fost reluate nici pînă în ziua 
de azi. Noi sîntem nevoiți să stră
batem în continuare pe jos distan
ța pînă, la podul de la Gura 
Văii. Ajungem obosiți la lucru 
și, firește, aceasta se resimte 
în productivitatea fiecăruia dintre 
noi. Dar nu numai atît. In urma 
unor ploi abundente, pînă și ceea 
ce se construise, ca și banii chel- 
tuiți, s-au dus pe apa... Trotu
șului.

Cînd îi întrebăm pe salariații 
Sfatului popular al comunei Ștefan 
cel Mare și pe cei ai secției de 
drumuri și poduri a Sfatului popu
lar raional Tg. Ocna cînd au de 
gînd să reia lucrările, ne dau răs
punsuri amețite. Puțin le pasă : 
doar nu sînt nevoiți să facă obo
sitorul ocol pentru traversarea 
Trotușului. Ei ocolesc numai rezol
varea cererii noastre.»

Gheorghe ASAFTEI 
Vasile ALUCAI
muncitori la Combinatul chimie 
Borzești

altera 
menit 
prima Diamant — să facă „munca 
foarte plăcută și drăgăstoasă, pro
ductivă cît mai mult și învățătoare 
pentru bărbați, femei și copii", să 
dea fiecăruia posibilitatea „să-și 
dobîndească mîncare bună și în
destulată, îmbrăcăminte curată și 
comodă și lăcaș sănătos...". însu
flețit de năzuința nobilă de a îm
bunătăți viața păturilor muncitoa
re, acest tînăr animat de*idei pro
gresiste scria cu nemărginită în
credere în viitorul luminos al pa
triei într-un articol publicat la 7 
iunie 1834, în „Curierul Românesc", 
condus de Ion Eliade Rădulescu : 
....fie ca bărbații iubitori de a lor 
fericire și a aproapelui, pătrunși de 
adevărul și de foloasele acestei sis
teme, să o puie și în lucrare, prin 
care atunci acest binecuvîntat pă- 
mînt de natură al Țării Românești 
și Moldovii să poată a se face lă
cașul fericirii și, poate, și pildă al
tor neamuri ce se fălesc cu civili
zația".

Studiul se oprește pe larg asupra 
activității desfășurate în cadrul 
falansterului, insistînd asupra unor 
realizări care s-au înscris ca pre
mergătoare unor obiective ale lup
tei clasei muncitoare : înfăptuirea 
zilei de muncă de 8 ore, cu asigura
rea repausului, încercarea de retri
buție după „muncă și talent" a 
membrilor coloniei, asigurarea ega
lității femeii, a dreptului la instruc
ție și învățămînt etc. Tocmai faptul 
că falansterul izbutise — în ciuda 
numeroaselor greutăți pe care le în- 
tîmpina — să asigure societarilor 
săi condiții de viață și un trata
ment pentru oamenii muncii ne
maiîntâlnit în rînduielile vremii —

orbind despre I- 
giena intelectua
lă, medicul se 
gîndește impli
cit la un regim

general de viafă, cuprinzînd 
felul de a fi și a se purta al 
unui om. Legătura între o 
alimentafie corectă și efi
ciența muncii fizice este 
foarte strînsă ; o odihnă 
neîndestulătoare se răsfrîn- 
ge asupra proceselor inte
lectuale ; lipsa de exercifiu 
fizic conduce la tulburări, 
deopotrivă corporale și su
fletești. Medicina a lăsat în 
urmă concepția medieva
lă a relației compensato
rii dintre corpul disprețuit 
prin asceză și puterea spiri
tului. Recunoaștem acum u- 
nitatea ființei umane și re
venim la vechea înțelepciu
ne : „corpul meu este su
fletul meu". Totul este în 
tot.

Practica medicală este în 
bună parte știința restabili
rii echilibrului corporal și 
sufletesc, zdruncinat prin- 
fr-o viață rău condusă ; spi
talul este un imens atelier 
de reparații ale unor erori 
de igienă.

Ceea ce este mai surprin
zător este că numai puțini 
oameni admit că există o artă 
de a trăi, neînțelegînd fap
tul elementar că, dacă pen
tru confecționarea unei mese 
este nevoie de o anumită 
tehnică și de învățarea unei 
meserii, pentru conducerea 
în viață ar fi nevoie de cel 
puțin o cunoaștere a legi
lor acesteia.

Facem aci o pledoarie 
pentru o înțelepciune prac
tică a vieții, pentru o artă 
de a trăi echilibrat. Temeiul 
teoretic al unei atari exis
tențe este cunoașterea uni
tății ființei umane și a le
gilor naturale a tuturor 
funcțiilor vitale, care trebuie 
respectate în desfășurarea 
lor nestingherifă, de la 
funcțiile vegetative, digestie 
și respirație, la echilibrul 
sistemului nervos și al vieții 
sexuale, la Igienă mentală 
și echilibrul moral. între 
ceste niveluri de viață 
există separare.

Vom arăta astfel că,
mecanismul complex al fiin
ței umane, alimentația alcă
tuiește un proces de folo
sire a unui combustibil, re- 
prezenfînd un rezervor de 
energie. Acest combustibil 
trebuie întrebuințat cu chib
zuială, în compoziția, canti
tatea, cît și în ritmul lui de 
introducere în organism. Un 
mecanic ne va înțelege mai

8-

nu

în

MUNCII INTELECTUALE
ușor. Credem că o atare 
comparajie, dacă simplifică 
excesiv procesele vieții, 
conduce totuși la o înțele
gere a mecanismelor ei ge
nerale : alimentația trebuie 
să fie satisfăcătoare sub ra
portul calită(ii, ea tre
buie să fie în cantitate mă
surată (un dascăl al nostru, 
profesor de dietetică, spu
nea cîndva : omul mănîncă 
aproape de două ori mai 
mult decîf are nevoie) ; ali
mentația trebuie să fie in
trodusă în organism cu o 
periodicitate regulată.

Ion BIBERI

primu! rînd cu alcool — și 
cum putem duce o viafă 
lipsită de noimă, favorizînd 
aufo-intoxicafia, prin exces 
alimentar sau somn neîndes
tulător ?

Există astfel o tehnică a

nu trebuie niciodată neso
cotită. O completare a aces
tui principiu este alternarea 
preocupărilor intelectuale, 
pe care cărturarii, înfele- 
gînd să-și organizeze mun
ca, îl practică în mod cu
rent : ei se „odihnesc” ast
fel, întrerupîndu-șl activita
tea profesională prin preo
cupări referitoare la alte do
menii, frec de la cercetare 
biologică, de pildă, la lec
turi filozofice sau preocu
pări artistice, pentru a re
veni la stadiul inițial, îmbo
gățiți.

edicul adaugă 
acestor reguli 
necesiiatea res
pirării, în per
manentă, mai a-

timpul muncii și som- 
a unui aer curat : oxi- 
este una drn substan-

trebui să se 
cîteva minute 
aport în oxi- 
nervoasă, de

Ies în 
nulul, 
genul 
țele chimice esențiale ale țe
suturilor, și mai cu deosebire 
a celei mai diferențiate ce
lule ale corpului : celula 
nervoasă. Ar 
știe că după 
de lipsă de 
gen, celula
care depinde viața și per
sonalitatea, suferă modifi
cări ireversibile, conducînd 
la moarte. Se va înțelege 
ușor, cum existența în aer 
închis, lipsa de exercițiu 
muscular și mal ales o odih
nă neîndestulătoare, turbură 
funcțiile normale ale siste
mului nervos și, consecutiv, 
întreaga personalitate.

Principiul de călăuzire în 
viața corporală este astfel 
respectarea legilor tuturor 
funcțiilor organice, care sînt 
interdependente. Ar trebui 
să ne întrebăm mereu : cum 
putem trăi sedentar, fără 
exercițiu fizic, atunci cînd 
40 la sută din greutatea 
corpului nostru este repre
zentată prin sistemul mus
cular ? Cum putem neglija 
igiena pielii, cînd știm că 
o arsură mai întinsă con
duce la moartea imediată l 
Cum putem admite să 
intoxicăm organismul 
substanțe otrăvitoare.

ne 
cu 
în

Eforie-Nord Foto : R. Costin
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favorizării funcțiunilor viefll 
vegetative, care ar fi expri
mată printr-o formulă sim
plă : alimentație corectă, 
aer curat, mișcare, somn în
destulător, alternare a mun
cii eu repaosul, evitarea ori
cărui fel de infoxicafie și 
a oricărui exces. A observa 
aceste reguli simple, în
seamnă a trăi rational ; ne
glijarea lor conduce la de
zechilibru și boală.

Principiul alternări mun
cii eu repaosul este o lege 
fiziologică și psihologică ce

/R ceste tehnici, 
/B destinate a în- 

f 7B trejine echilibrul 
corporal și men
tal, trebuie în 

mod obligator întregite cu o 
tehnică spirituală, conducînd 
la echilibrul moral, încoro
nare ultimă a tiinjei umane. 
Nu putem, în cîteva cuvinte, 
înfăjișa decît principiul car
dinal al unei existente, evl- 
tînd dezordinea etică. Un 
raport corect dintre om șl 
mediul social, între om șl

el însuși, presupune o exis
tență care să nu conducă la 
remușcare și nemulțumire de 
sine. Am vrea să amintim 
că nici o faptă nedemnă nu 
rămîne fără urmări asupra 
celui ce o săvîrșește. Fapta 
săvîrșifă este un bumerang 
ce se întoarce, într-un fel 
sau altul, asupra făptuitoru
lui i prin mulțumire sufle
tească, sau prin dezgust de 
sine. Există, în același timp, 
un bumerang al cuvîntului, 
care se repercutează, în 
primul rînd, asupra celui ce 
l-a rostit : injuria degradea
ză pe cel ce o proferă ; în
demnul bun și vorba blîndă 
înseninează sufletul care 
le-a gîndit. Se formează 
astfel, pe încetul, un regim 
lăuntric, definind flecare 
ființă, avînd, la extreme, pe 
omul care trăiește în dezor
dine morală și remușcare, șl 
pe cel ce ajunge la liniște 
interioară și echilibru. To
tul ajunge, la omul care are o 
viață echilibrată, la respec
tul pentru sine și pentru 
ceilalți ; procedeul practic, 
conducînd la acest echili
bru moral, ar fi sinceritatea 
cu sine, grija de a nu rosti 
nici un cuvînt în care nu 
crezi cu toată tăria, de a nu 
săvîrși nici o acțiune care 
nu ar avea aprobarea depli
nă a conștiinței tale. Se a- 
junge astfel la o existență 
senină, chezășuind în ace
lași timp o activitate profe
sională de mare randament, 
semn al unul echilibru in
ferior, dar și al armoniei 
dintre sine șl ambianța so
cială.

Noi prestări

Lărgirea continuă a 
gamei prestărilor de 
servicii către popu
lație constituie o pre
ocupare permanentă 
a Sfatului popular al 
Capitalei. In ultimii 
ani s-au organizat 
noi activități, printre 
care ateliere de repa
rații și întreținere 
a autovehiculelor, 
transportul mobilei 
la domiciliu, de- 
zinfecții, încărcarea 
capsulelor pentru au- 
tosifoane etc. Sec
torul de spălătorie, 
vopsitorie și curăță
torie și-a lărgit ca
pacitatea de deser
vire prin construirea 
a 3 unități moderne : 
o curățătorie rapidă 
în Calea Moșilor, o 
curățătorie în str. 
Negustori și o spălă
torie în Piața Pala
tului.

Ținînd seama de 
creșterea continuă a 
solicitărilor de servi
cii, Sfatul popular al 
Capitalei a prevăzut 
dezvoltarea unităților 
prestatoare existente 
și construirea altora

noi, lărgirea gamei de 
lucrări. Importante 
investiții se vor face 
în anii cincinalului 
pentru lucrări care 
interesează cetățenii 
unor cartiere întregi, 
cum sînt aprovizio
narea cu apă (rețeaua 
de distribuire va 
crește cu 136 km), ca
nalizarea (aproape 18 
km) prelungirea unor 
linii de tramvai (18 
km cale simplă) ex
tinderea termoficării 
(58 km conducte) etc. 
In anii următori se 
va construi o stație 
de neutralizare a res
turilor menajere, 
puncte de salubritate 
în diferite zone ale o- 
rașului. Vor fi lărgite, 
de asemenea, prestă
rile legate de întreți
nerea fondului loca
tiv, înfrumusețarea 
fațadelor și împrej
muirilor, amenajarea 
clădirilor, ornamen
tarea spațiilor verzi, 
asigurarea deservirii 
la domiciliu (comisio
nari). Avînd în vede
re creșterea număru
lui de autoturisme, se

vor construi noi sta
ții de întreținere și 
reparații și se vor a- 
menaja locuri de par
care în diferite punc
te ale orașului, în 
special în cele cu tra
fic mare. In acest an 
se construiește o sta
ție de întreținere și 
reparații cu o capa
citate de circa 2 400 
reparații pe an.

Sectorul spălătorie, 
curățătorie și vopsi
torie se va extinde 
prin introducerea sis
temului spălătoriilor 
cu autoservire și prin 
darea în folosință a 
mai multor complexe 
moderne. Un astfel de 
complex, care cu
prinde o spălătorie 
cu autoservire, un 
centru de curățat și 
călcat rapid cămăși 
bărbătești, se va con
strui în Drumul Ta
berei și va fi gata în 
trimestrul I al anu
lui viitor. De aseme
nea, în următorii doi 
ani se va construi, 
în cartierul Militari, 
un complex modern

cu spălătorie pentru 
populație și pentru 
unitățile din sectorul 
socialist, curățătorie 
chimică pentru îm
brăcăminte și covoa
re, vopsitorie.

Sînt, de asemenea, 
prevăzute lucrări 
pentru deservirea ce
lor care vizitează 
locurile de odihnă și 
agrement din jurul 
Capitalei. La Snagov 
se va construi un mo
tel cu 100 locuri, iar 
la Copăceni (pe linia 
București — Giur
giu), la Mogoșoaia, 
Pustnicul și pe Șo
seaua București — 
Pitești se vor con
strui campinguri. 
Complexul turistic de 
la Snagov-sat se va 
extinde cu 250 de 
locuri și se vor ame
naja noi ștranduri. 
Navigația de agre
ment se va extinde și 
pe noile lacuri ce se 
vor crea în raza ora
șului București la 
Străulești, Parcul Ti
neretului, Balta Albă.

Ștefan DINICA
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O să vă lecuiesc să mal faceți 
sesizări și o să vă fac lucrarea 
cînd nu voi mai avea de lucru" 
— așa s-a exprimat inginerul de 
la I.R.E. Iași, solicitat de învăță
torii din Schineni să extindă lu
crările de electrificare. O parte 
din comună este electrificată din 
1962. E curios, dar școala, cămi
nul cultural și alte instituții nu 
sînt încă racordate la rețea. S-a 
deschis finanțarea pentru lucrări, 
o parte din materiale au fost a- 
duse din noiembrie 1965 (și zac 
împrăștiate), a venit o echipă și 
a trasat rețeaua, gropile săpate 
(al doilea rînd de gropi, de fapt) 
s-au umplut cu apă, s-au făcut 
numeroase sesizări, sfatul popu
lar regional s-a arătat plin de so
licitudine, la fel și organele de 
partid. Dar inginerul de la I.R.E. 
e tare pe poziția sa.

(După, scrisoarea cadrelor 
didactice din comuna Schi
neni, raionul Bîrlad)

în 20 Ianuarie 1962 am sesizat 
I.A.L., raionul 30 Decembrie, că 
plouă în apartamentul ce-1 ocup 
în Intr. Armașului 8, etaj III ap. 
10. Ceream să se repare acoperi
șul.

Am revenit în 1963, 1964, 1965. 
Pînă azi nu s-au luat măsuri să 
se repare acoperișul. Urmarea : 
în urma infiltrațiilor au început 
să se desprindă din zidul fațadei 
bucăți mari de tencuială. Ce mai 
trebuie să fac ?

Mircea IONESCU 
salariat „Tehnometalica'

Acum doî ani* din cauza 
gerului, mi s-au uscat doi nuci din 
curte. Am obținut aprobare, i-am 
tăiat și, deoarece e lemn bun de 
construcție, am fost îndrumat să-l 
valorific la ocolul silvic din Si- 
meria. La ocol mi s-a spus că va 
fi anunțat IPROFIL Balta Să
rată. Au trecut cîteva luni: mate
rialul se degrada și nimeni nu 
venea. Am fost la Orăștie, am 
pierdut o zi căutînd delegatul de 
la IPROFIL, am făcut și o 
soare — și mă uit de atîta 
me cum se irosește, fără 
un material atît de căutat.

scri- 
vre- 
rost,

lacob SPINEAN
str. Plevnei 12-Simeria

ILIE P. STOICA, din Bucu
rești, str. I. Jianu 76, raionul V. I. 
Lenin, ne semnalează că, deși a 
cerut Ministerului Căilor Ferate 
să-i comunice datele cu privire la 
timpul cît a fost funcționar la 
C.F.R., date necesare completării 
carnetului de muncă, n-a primit 
nici pînă azi răspuns. Din cauza 
aceasta, a avut de suportat pre
judicii, neputînd fi încadrat po
trivit studiilor și vechimii.

M-am dus la magazinul O.C.L. 
Mixt nr. 4 Iași să-mi cumpăr 
coasă. Vînzătorul m-a ‘ obligat 
să-mi cumpăr și o coadă mică de 
ciocan, de vreo 50 g, un fel de 
surcică, în valoare de 3,75 lei. Cît 
ani'stat în magazin și alt țăran a 
pățit la fel. După multe' discuții, 
ca să nu rămînă fără ’ coasă, a 
fost nevoit să ia și el surceaua. 
Se poate să fim obligați să cum- 
parăm și ce nu ne trebuie?

Gh. BALAN
președinte C.A.P. Corni-Huși
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Organizația pionieor din Repu
blica Socialistă Rotnia cuprinde 
școlarii între 9—14 i ; ea contri
buie, alături de școași familie, la 
educarea și formaretinerei gene
rații.

Organizația pionidor își desfă
șoară munca sub coiucerea Parti
dului Comunist Ror.n.

Activitatea pe ca o desfășoară 
Organizația pionierir are menirea 
de a stimula preoparea elevilor 
pentru învățătură, ptru întărirea 
disciplinei școlare (formarea de
prinderilor de mun ; ea îi ajută 
pe elevi să-și lărpscă orizontul 
cultural, le dezvoltinitiativa, in
teresul pentru știin, tehnică, artă 
și literatură.

Organizația picerilor educă 
școlarii în spiritul patriotismului 
socialist, al dragostși devotamen
tului nemărginit țță de poporul 
nostru, față de Replica Socialistă 
România, față de irtidul Comu
nist Român; îi ajă pe copii să 
cunoască tradițiile! trecutul glo
rios de luptă al jporului pentru 
eliberarea naționa și socială, să 
îndrăgească frumuțile șl bogățiile 
tării, le cultivă mdria patriotică 
pentru realizările btinute în con
strucția socialismul ; contribuie 
la întărirea prieniei și frăției 
dintre copiii romă și cei din rîn- 
dul nationalitătiloconlocuitoare.

Organizația pioerilor educă pe 
școlari în spiritul internaționalis
mului socialist, ajmieteniei cu co
piii din țările soeliste, din în
treaga lume, sub semnul păcii și 
înțelegerii între țpoare; ea le dez
voltă sentimentu solidarității cu 
lupta popoarelor întru libertate și 
independență națnală, pentru pro
gres social.

Prin activitate sa, Organizația 
pionierilor cultiv la copii cinstea, 
modestia, curajl și disciplina, 
prietenia și tovSșia ; le dezvoltă 
dragostea fată c munca fizică și 
respectul pentru cei ce muncesc, 
răspunderea petru păstrarea cu 
grijă a bunurile obștești.

Organizația ptnierilor se îngri
jește de orgaizarea plăcută a 
timpului liber : a odihnei școla
rilor. stimulîndîuriozitatea și se
tea de cunoaștce, înclinația lor 
spre cîntec, joi și drumeție ; ea 
organizează advitatea cultural- 
artistică, sportiă și turistică pen
tru toti elevii lin clasele I—VII. 

în organizați pionierilor, elevii 
sînt pregătiți îrvederea intrării în 
rîndurile Uniuii Tineretului Co
munist.

Pionierii sîntorganizați în deta
șamente și unitți ale căror coman
danți sînt cade didactice.

Pentru îndrimarea nemijlocită 
a activității ponierești se consti
tuie consilii ae Organizației pio
nierilor (Consliul National, con
silii regionale, consilii raionale (o- 
rășenești), conilii pe școală).

I.
Membrii organizației 

pionierilor
1. — în Organizația pionierilor 

sînt primiți școlari din clasele 
III—VII, în vîrstă de 9—14 ani, 
care sînt sîrju.incioși la învățătu
ră, respectă disciplina școlară, au 
o comportare corectă în școală, 
familie, societate.

2. — Dreptul de a primi în Or
ganizația pionierilor îl au detașa
mentele de pionieri. Școlarul care 
dorește să devină pionier se adre
sează verbal conducerii detașamen
tului. Atunci cînd în clasa sa nu 
există detașament de pionieri el se 
adresează comandantului unității 
de pionieri, care stabilește detașa
mentul în care se va face pri
mirea.

3. — Elevul care dorește să in
tre în Organizația pionierilor este 
ajutat de conducerea detașamen
tului să cunoască scopul organiza
ției, conținutul legămîntului, al 
îndatoririlor pionierului și semnele 
pionierești.

4. — Primirea în Organizația 
pionierilor se face în adunarea de
tașamentului, în mod sărbătoresc, 
sub faldurile drapelului patriei și 
al Organizației pionierilor. Co
mandantul detașamentului citește 
numele școlarilor care și-au ex
primat dorința de a deveni pio
nieri și supune aprobării detașa
mentului primirea lor în organi
zație. După adoptarea hotărîrii 
detașamentului, noii pionieri 
rostesc legămîntul. Acestora li se 
înmînează insigna și cravata.

La adunările de primire în Or
ganizația pionierilor participă și 
părinții elevilor.

5. Legămîntul pionierului :
„Voi învăța și voi munci pen

tru a deveni fiu de nădejde al 
Patriei mele — Republica Socia
listă România ; voi fi credincios 
poporului și Partidului Comunist 
Român ; voi respecta neabătut în
datoririle pionierești".

6. îndatoririle pionierului :
— Pionierul își iubește patria, 

cinstește trecutul glorios al Româ
niei, tradițiile de luptă ale po
porului nostru pentru libertate și 
independență națională.

— învață cu sîrguință.
— Iubește munca, apără și 

păstrează cu grijă bunurile ob
ștești.

— Este disciplinat, îngrijit și 
ordonat, atît în școală cît și în a- 
fara ei.

— Este modest, cinstit și drept; 
spune întotdeauna numai adevă
rul.

— Este curajos și demn, are în
credere în forțele sale și ale co
lectivului ; este bun coleg și prie
ten.

— își iubește și își ajută pă
rinții.

— Stimează și ascultă pe învă
țători și profesori, respectă pe cei 
mai în vîrstă decît el și are grijă 
de cei mici.

— Iubește și ocrotește natura, 
caută să cunoască frumusețile și 
tainele ei.

7. — Deviza pionierului:
„Pentru gloria poporului și în

florirea României socialiste, pen
tru cauza partidului — înainte !“

Răspunsul la deviză :
„Tot înainte !“
— Deviza pionierului se rostește 

în adunările pionierești. Cînd răs
punde la deviză, pionierul execută 
salutul pionieresc, ridicînd brațul 
drept deasupra capului. Salutul 
pionieresc se folosește, de aseme
nea, cînd se cîntă Imnul de stat 
al Republicii Socialiste România, 
Internaționala, precum și cu oca
zia ceremonialului pionieresc.

8. — Pionierul are dreptul să 
participe la întreaga activitate a 
detașamentului și a unității, să 
aleagă și să fie ales în conducerea 
detașamentului și a unității, să 
facă propuneri pentru îmbunătăți
rea muncii pionierești, să activeze 
în cadrul caselor și al Palatului 
pionierilor.

9. — Pionierul care obține re
zultate bune la învățătură, în ac
tivitatea pionierească, sau a să- 
vîrșit fapte demne de laudă, este 
recompensat prin :

a) evidențierea în fața detașa
mentului ;

b) evidențierea în fața unității ;
c) fotografierea sub drapelul u- 

nității și păstrarea fotografiei în 
albumul unității sau expunerea la 
panoul de onoare al școlii ;

d) acordarea de distincții pionie
rești ;

e) atribuirea titlului de „Pionier 
de frunte" (diplomă și insignă).

10. — Pionierul care săvîrșește 
abateri este „mustrat" de către de
tașament, iar în caz de abateri mai 
mari este „mustrat" în fața uni
tății, în vederea îndreptării lui.

II.
Unitatea și detașamentul

11. — Unitatea de pionieri se 
constituie în școlile în care există 
cel puțin trei detașamente de pio
nieri. Ea cuprinde toți pionierii 
din școala respectivă. în mod tem
porar se pot constitui unități de 
pionieri și în taberele școlare.

a) Unitatea-alege anual coman
damentul unității format din 5—15 
președinți ai unor detașamente și 
alți pionieri destoinici, care-îl ajută 
pe comandant în organizarea în
tregii activități pionierești. Dintre 
membrii comandamentului se de
semnează președintele unității, care 
este în același timp și ajutor al co
mandantului unității.

b) Unitatea își desfășoară activi» 
tatea pe baza programului aprobat 
de Consiliul Organizației pionieri
lor din școală. Programul cuprinde:

— sărbătorirea, împreună cu 
școala, a evenimentelor însemnate 
din viața poporului;

— aniversarea unor personalități 
ale științei și culturii românești și 
universale ;

— activități cultural-artistice și 
distractive organizate la nivelul 
școlii (serbări școlare, carnavaluri 
pionierești, serbări cîmpenești, 
focuri de tabără, expoziții) ;

— activități sportive de masă, 
excursii, turism ;

— sărbătorirea „Zilei pionierilor" 
în școală (manifestări cultural-ar
tistice și sportive, parăzi pionie
rești) ;

— organizarea, împreună cu 
școala, a cercurilor pe obiecte, a 
cercurilor tehnice, a unor activități 
practice oare să permită inițierea 
copiilor în diferite îndeletniciri 
(apicultor, sanitar, prieten al na
turii, folclorist, călăuză) ;

— organizarea încheierii sărbăto
rești a perioadei de pionierat a ele
vilor din clasa a Vil-a ;

— sprijinirea activității detașa
mentelor.

Programul ae activități al unită
ții de pionieri este întocmit de co
mandant cu sprijinul comandamen
tului, ținînd seama de părerile și 
propunerile pionierilor.

c) Adunările unității de pionieri 
au un caracter solemn și se orga
nizează cu ocazia „Zilei pionierilor" 
și cu alte prilejuri deosebite. Ele 
se deschid cu ridicarea pavilionu
lui și intonarea Imnului de stat.

d) Fiecare unitate are două dra
pele : Drapelul patriei și drapelul 
unității de pionieri, care sînt pur
tate la adunările unității, la parăzi, 
demonstrații și serbări pionierești. 
Fiecare drapel este purtat de un 
stegar, însoțit de alți doi pionieri, 
care formează garda drapelului.

Drapelul unității de pionieri este

de culoare roșie, cu franjuri gal
bene de mătase pe margini. Pe 
una din fețele drapelului este apli
cată stema organizației, deasupra 
căreia este scris : „Organizația 
pionierilor din Republica Socialis
tă România". Pe cealaltă față a 
drapelului este scris : „Unitatea de 
pionieri din școala generală (li
ceul) ...........din comuna (ora
șul) ...........“.

12. — Pionierii aceleiași clase 
constituie detașamentul de .pio
nieri. In școlile generale care func
ționează numai cu clasele I—IV și 
unde există un număr mai mic de 
30 de pionieri, detașamentul se 
constituie pe școală.

a) Detașamentul își alege, anual, 
un colectiv de conducere format 
din 3—5 pionieri buni la învăță
tură, iubiți și stimați de colegi, 
care îl ajută pe comandant în or
ganizarea activității detașamen
tului. Dintre aceștia este desemnat 
președintele detașamentului, care 
îndeplinește și funcția de ajutor al 
comandantului de detașament.

b) Detașamentul își desfășoară 
munca pe baza unui program care 
cuprinde :

— activități cultural-artistice 
(lecturi, șezători, învățarea de cîn- 
tece și poezii, vizionarea în colec
tiv a spectacolelor și filmelor, au
diții muzicale, vizitarea muzeelor 
și a caselor memoriale) ;

— expediții pionierești pe ur
mele unor evenimente memorabile 
din istoria patriei și a mișcării de
mocratice și revoluționare din 
țara noastră ;

— întîlniri cu muncitori și ță
rani fruntași în muncă, activiști de 
partid și de stat, ingineri, oameni 
de știință, cultură și artă ; vizite la 
întreprinderi, șantiere ;

— manifestări în aer liber: 
focuri de tabără, excursii, exerci
ții și concursuri sportive, con
cursuri de orientare turistică, 
jocuri instructiv-educative de 
masă ;

— îngrijirea monumentelor eroi
lor.

Programul de activitate se în
tocmește pe baza dezbaterii cu pio
nierii, ținîndu-se seama de dorin
țele și propunerile lor.

La activitățile organizate de că
tre detașament pot participa toți 
școlarii din clasa respectivă.

c) Detașamentul organizează o 
adunare pe trimestru. In - cadrul 
acestor adunări se fac primiri de 
noi pionieri, se discută și se adop
tă programele de activitate. La 
deschiderea adunării se cîntă 
Imnul de stat.

d) Fiecaire detașament de pio
nieri are un steag tricolor și un 
steag roșu. Pe steagul roșu se scrie 
numărul detașamentului. Steagu
rile sînt purtate de cite doi ste
gari la adunările de detașament, 
demonstrații și parăzi pionierești.

e) Detașamentul de pionieri este 
înzestrat cu goarnă și tobă.

III.
Uniforma și semnele 

pionierești
13. — Uniforma pionierilor se 

compune din :
— pantalon bleumarin, bluză 

albă, bască bleumarin și ciorapi 
albi trei sferturi, pentru băieți;

— fustă bleumarin, bluză albă, 
bască bleumarin și ciorapi albi trei 
sferturi, pentru fete.

Pionierii poartă epoleți la bluză. 
Pe mîneca stingă a bluzei se prin
de emblema organizației.

De la epoleți pînă la buzunarul 
de pe partea stîngă se aplică un 
șnur împletit, de culoare galbenă, 
pentru președinți de detașamente 
și de culoare albastră, pentru pre
ședinți de unități.

Pionierii poartă pe piept în par
tea stîngă insigna de pionier, care 
este semnul distinctiv al Organiza
ției pionierilor.

Cravata pionierilor este de cu
loare roșie și se poartă deasupra 
bluzei, trecută printr-un inel alb.

Pionierii din clasele VI—VII 
poartă pe epoleți o tresă aurie.

Pionierul poartă insigna în fie
care zi, iar uniforma și cravata 
numai cu prilejul activităților pio
nierești și ori de cîte ori i se re
comandă acest lucru de către co
mandanți.

14. Distincțiile pionierești con
stau din steluțe și insigne care se 
atribuie de către Consiliul Orga
nizației pionierilor pe școală.

a) steluțele se acordă pionierilor 
care sînt fruntași la învățătură și 
desfășoară o activitate multilate
rală ;

b) insignele se acordă pionierilor 
care obțin rezultate deosebite în 
anumite domenii de activitate 
(cercuri pe obiecte, tehnice, sani
tare, de prieteni ai naturii, apicul- 
tură, echipe cultural-artistice, 
sport, turism).

Același pionier poate primi mai 
multe distincții, potrivit aptitudi
nilor și rezultatelor obținute.

15. Pentru merite cu totul deo
sebite. consiliile regionale acordă, 
la propunerea consiliilor raionale 
(orășenești), titlul „Pionier de 
frunte" (diplomă și insignă).

16. Organizația pionierilor are ( 
marșul său propriu.

Pentru organizarea șl îndruma
rea activității pionierești se cons
tituie consilii ale Organizației pio
nierilor, care lucrează sub condu
cerea nemijlocită a organelor și 
organizațiilor de partid.

Schimbările calitative petrecute 
în viața școlii, experiența peda
gogică acumulată de cadrele di
dactice fac necesar ca, în desfă
șurarea activității pionierești, să 
crească rolul școlii, al învățătorilor 
și profesorilor, care poartă răspun
derea principală pentru pregăti
rea și educarea copiilor.

Consiliile urmăresc ca întreaga 
activitate pionierească să comple
teze munca educativă care se rea
lizează în procesul de învățămînt. 
Ele stimulează folosirea unor for
me și metode de muncă variate și 
atrăgătoare, specifice vîrstei co
piilor, ținînd seama de condițiile 
concrete ale școlii și localității 
unde aceasta își desfășoară activi
tatea.

Consiliile Organizației pionieri
lor activează în strînsă legătură 
cu conducerile școlilor, cu secțiile 
de învățămînt ale sfaturilor popu
lare și Ministerul învățămîntului. 
Ele colaborează cu organele și or
ganizațiile U.T.C. și primesc din 
partea acestora un sprijin perma
nent. De asemenea, ele conlucrează 
și își coordonează activitatea cu 
toate organizațiile și instituțiile 
care au sarcini în domeniul edu
cației copiilor.

Consiliile Organizației pionieri
lor își desfășoară activitatea pe 
baza principiului muncii colective. 
Ele se subordonează consiliilor 
ierarhic superioare.

1. Pe plan republican, Organiza
ția pionierilor este îndrumată de 
Consiliul Național al Organizației 
pionierilor, care își desfășoară ac
tivitatea sub conducerea Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român.

a) Consiliul Național este alcătuit 
din pedagogi cu înaltă calificare, 
învățători și profesori cu expe
riență în munca pionierească, 
personalități ale științei, culturii 
și artei, reprezentanți ai organe
lor Ministerului învățămîntului, 
Comitetului Central al U.T.C., 
Consiliului Național al Femeilor, 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Consiliului General al 
U.C.F.S. și ai altor instituții și 
organizații obștești care contri
buie la educarea copiilor.

Consiliul Național se întrunește 
în ședințe cel puțin de trei ori pe 
an și își desfășoară activitatea pe 
secții.

b) Consiliul Național are urmă
toarele atribuții :

— îndrumă întreaga activitate 
pionierească din Republica Socia
listă România ;

— elaborează materiale de în
drumare metodică, instrucțiuni 
necesare desfășurării activității 
pionierilor ;

— studiază și generalizează ex
periența pozitivă a Organizației 
pionierilor ;

— îndrumă activitatea de presă 
și editorială pentru pionieri și 
școlari;

— îndrumă activitatea Palatu
lui pionierilor, care funcționează 
ca centru metodic, al Consiliului 
Național ;

—■ organizează împreună cu 
Ministerul i Învățămîntului și Co

Oamenii de la planșetă 
și marea lor răspundere

(Urmare din pag. I) 

martie 1966. Este de menționat fap
tul că, în urma „punerii de acord" 
a planurilor de proiectare cu datele 
la care s-au predat efectiv docu
mentațiile, proiectele respective au 
apărut ca realizate la termen.

Din astfel de situații se des
prinde concluzia că contractul de 
proiectare nu funcționează în
deajuns ca un instrument al dis
ciplinei de plan în realizarea la 
timp a documentației tehnice pen
tru lucrările de investiții. El nu 
a fost privit, în cazurile a- 
mintite, cu răspundere nici de 
proiectanți, dar nici de beneficiarii 
de investiții, care au obligații pre
cise în asigurarea decalajului ne
cesar între proiectare și execu
ție. Spun aceasta, deoarece și în 
alte cazuri proiectanții și bene
ficiarii nu manifestă exigența cu
venită unii față de alții, acope- 
rindu-și reciproc lipsurile. La toa
te cele 26 de organizații de pro
iectare. unde s-a efectuat con
trolul bancar în ultimul timp, s-a 
constatat că beneficiarii și pro- 
iectanții nu au pretins penalizări
le și eventualele despăgubiri le
gale pentru nerespectarea obliga
țiilor contractuale. Cu atît mai de 
neînțeles este faptul că înseși con
ducerile institutelor de proiectare 
„au grijă" să asigure proiectanți- 
lor fondurile de premiere și a- 
t.unci cînd contractele încheiate cu 
beneficiarii nu sînt respectate. Cu 
alte cuvinte, în timp ce pe unele 

mitetul Central al U.T.C. vacan
țele școlare ale pionierilor ;

— organizează sărbătorirea „Zi
lei pionierilor" din Republica So
cialistă România ;

— se ocupă de selecționarea, 
promovarea șl stimularea cadre
lor care muncesc cu pionierii; 
elaborează programul de instruire 
și perfecționare â acestora și or
ganizează centre de instruire;

— acordă distincții, titluri și 
diplome pionierilor și cadrelor 
care se evidențiază în muncă;

— întocmește bugetul și urmă
rește executarea lui;

— acordă stimulente materiale 
și morale cadrelor didactice — 
comandanți de detașamente și 
unități, în raport cu activitatea 
pe care o desfășoară ;

— reprezintă Organizația pio
nierilor în relațiile cu instituțiile 
de stat și organizațiile obștești, 
precum și cu organizații similare 
din alte țări.

c) Organul executiv al Consiliu
lui Național este biroul, care se 
alege de către membrii consiliu
lui. Biroul are un președinte, vi
cepreședinte și membri.

Biroul conduce activitatea între 
ședințele Consiliului Național. El 
se întrunește de regulă lunar, sau 
ori de cîte ori este nevoie.

2). Pe plan regional, activitatea 
pionierească este îndrumată de 
către Consiliul regional al Organi
zației pionierilor, care lucrează sub 
conducerea Comitetului regional 
al Partidului Comunist Român. în 
orașele de subordonare republica
nă București și Constanța, activi
tatea pionierească este îndrumată 
de către Consiliile orășenești ale 
organizației pionierilor, care lu
crează sub conducerea Comitetelor 
orășenești ale Partidului Comunist 
Român.

a) Consiliul regional este alcătuit 
din președinți ai consiliilor raio
nale (orășenești) ale Organizației 
pionierilor, comandanți de unități 
și detașamente, învățători, profe
sori, oameni de cultură și artă, pă
rinți ai elevilor, reprezentanți ai 
U.T.C., U.C.F.S., Comitetului regio
nal al Femeilor, Comitetului de 
Cultură și Artă și ai altor instituții 
de stat si obștești.

Consiliul regional se întrunește 
în ședințe de lucru trimestrial sau 
ori de cîte ori este nevoie.

b) Consiliul regional își desfă
șoară activitatea pe secții și are 
următoarele atribuții:

— îndrumă întreaga activitate a 
Organizației Pionierilor pe terito
riul regiunii;

— studiază și generalizează ex
periența pozitivă a consiliilor raio
nale și orășenești, precum și a ca
selor raionale ale pionierilor;

— se ocupă împreună cu Secția 
de învățămînt a sfatului popular și 
comitetul regional U.T.C. de orga
nizarea vacanțelor școlare;

— organizează, pe plan regional, 
concursuri cultural-artistice și 
sportive, parăzi și alte manifestări 
pionierești;

— instruiește periodic cadrele 
care lucrează cu pionierii;

— face propuneri pentru stimu
larea și acordarea distincțiilor ca
drelor care se evidențiază în mun
ca cu pionierii;

— acordă titlul de „Pionier de 
frunte" (diplomă și insignă), pio
nierilor care se disting prin merite 

șantiere se resimte lipsa de do
cumentații, la proiectant totul a- 
pare normal : planul de proiecta
re (bineînțeles modificat) se în
deplinește, iar fondurile de pre
miere cheltuite.

Consider că asemenea aspecte 
sînt generate și de faptul că pen
tru activitatea economică a insti
tutelor de proiectare se stabilește 
în planul de stat un singur indi
cator — capacitatea de proiecta
re. Or, dacă pentru organizațiile 
de construcții-montaj predarea la 
termen a principalelor capacități 
de producție constituie un indicator 
obligatoriu de plan, ce nu poate 
fi modificat decît cu aprobarea 
Consiliului de Miniștri, credem că 
ar fi util să se stabilească prin 
plan și termenele de predare a 
documentației tehnice pentru ma
rile obiective industriale, astfel în- 
cît datele stabilite să nu se poată 
schimba prin simpla înțelegere 
între proiectanți și beneficiari.

Merită să fie adusă în discuție și 
problema folosirii cît mai eficien
te a capacității de proiectare. în 
prezent, la baza stabilirii acestei 
capacități stau normele de timp 
de proiectare care, datorită speci
ficului și caracterului lor relativ, 
duc la situația ca prin capacitatea 
de proiectare să nu se poată 
exprima în toate cazurile munca 
efectivă depusă de proiectanți. La 
Institutul de proiectare pentru u- 
zine și instalații din industria con
strucțiilor de mașini, de exemplu, 
capacitatea astfel calculată a fost 

cu totul deosebite, la propunerea 
consiliilor raionale (orășenești) ;

— întocmește și urmărește apli
carea bugetului.

c) Organul executiv al Consiliu
lui regional este biroul, care se a- 
lege de către membrii consiliului. 
Biroul are un președinte, vicepre
ședinți și membri.

Biroul Consiliului regional con
duce întreaga activitate între șe
dințele consiliului. El se întrunește 
de regulă lunar și ori de cîte ori 
este nevoie.

3. Pe plan raional (orășenesc) 
activitatea pionierească este îndru
mată de Consiliul raional (orășe
nesc) al Organizației pionierilor, 
care lucrează sub conducerea Co
mitetului raional (orășenesc) al 
Partidului Comunist Român.

a) Consiliul raional (orășenesc) 
este alcătuit din președinți ai con
siliilor organizațiilor de pionieri 
din școli, comandanți de detașa
mente, învățători, profesori, in
gineri, oameni de cultură și artă, 
părinți ai elevilor, sportivi, repre
zentanți ai U.T.C., U.C.F.S., Consi
liului raional al femeilor, Comite
tului de Cultură și Artă și ai altor 
instituții de stat și obștești.

Consiliul raional (orășenesc) se 
întrunește în ședințe de lucru tri
mestrial și ori de cîte ori este ne
voie.

b) Consiliul raional (orășenesc) 
își desfășoară activitatea pe secții 
și are următoarele atribuții:

— îndrumă activitatea consiliilor 
organizațiilor pionierilor din școli;

— studiază și generalizează ex
periența pozitivă a unităților de 
pionieri ;

— conduce activitatea casei pio
nierilor, care funcționează ca cen
tru de îndrumare metodică în do
meniul activității pionierești;

— organizează concursuri cultu
ral-artistice, întreceri sportive, pa
răzi, carnavaluri, excursii, la ni
velul raionului (orașului) ;

— organizează, la nivelul raio
nului (orașului), festivitățile cu o- 
cazia „Zilei pionierilor" ;

— se ocupă împreună cu Sec
ția de învățămînt a sfatului popu
lar și comitetul raional (orășenesc) 
U.T.C. de organizarea vacanțelor 
școlare și de amenajarea bazelor 
turistice pentru pionieri ;

— numește comandanții unități
lor de pionieri ;

— instruiește periodic coman
danții unităților de pionieri, ca
drele care conduc activitățile în 
cercuri și excursii ;

— face propuneri pentru stimu
larea și acordarea de distincții 
cadrelor și școlii care se eviden
țiază în munca cu pionierii;

— face propuneri pentru acor
darea titlului „pionier de frunte" ;

— întocmește bugetul și urmă
rește aplicarea lui.

Comisia de organizare a lu
crărilor pentru constituirea 
Consiliului Național al Orga
nizației pionierilor din Repu
blica Socialistă România invi
tă cadrele didactice, părinții 
elevilor, oamenii de știință și 
cultură, activiștii de partid și 
ai U.T.C-, precum și activiștii 
organizațiilor obștești, să se

depășită în 1965, deși institutul a 
lucrat cu circa 100 de proiectanți 
mai puțin decît numărul planifi
cat. fn obținerea acestui rezultat, 
este desigur greu de stabilit pon
derea pe care a avut-o aportul 
proiectanților și „contribuția" ca
racterului elastic al normelor de 
proiectare. Consider că actualul 
sistem, care permite ca necesarul 
de ore pentru elaborarea unui 
proiect să poată fi stabilit chiar 
de colectivul respectiv de proiec
tanți, ar trebui înlocuit cu al
tul care să înlăture influen
tele subiective. în această pri
vință ar putea fi examinată 
posibilitatea stabilirii unui tarif 
fix sau procentual, în funcție de 
specificul, natura și valoarea lu
crărilor proiectate.

Tot în legătură cu această pro
blemă se mai ridică și un alt as
pect. în anumite institute se 
irosește o parte însemnată din 
capacitatea de proiectare pen
tru modificarea unor soluții teh
nice, insuficient aprofundate ini
țial, refacerea și completarea u- 
nor proiecte. Controlul bancar 
despre care am amintit mai îna
inte a scos în evidență că la In
stitutul de proiectări miniere 
București, ca să mă refer la un 
singur caz, peste 20 la sută din 
capacitatea de proiectare a anului 
trecut a fost folosită pentru refa
ceri și completări de proiecte.

Desigur, ar fi greșit să afirmăm 
că deficiențele în domeniul utili
zării capacităților de proiectare 
sau întîrzierea în predarea docu
mentației tehnice s-ar datora ex
clusiv organizațiilor de proiectare. 
O mare răspundere revine și be
neficiarilor și titularilor de in
vestiții. deoarece predarea la ter
men și completă a temelor și date
lor necesare desfășurării normale, 
ritmice, a activității de proiectare 
are o influență hotărîtoare asu
pra elaborării la timp și de ca

f c) Organul executiv al Consiliu- 
I lui raional (orășenesc) este biroul, 
j care se alege de către membrii 
J -.consiliului. Biroul are un pre- 

; ședințe, vicepreședinți și membri. 
I Biroul Consiliului raional (oră» 
j șenesc) conduce întreaga activi

tate între ședințele consiliului. El 
r<se întrunește de regulă lunar sau 
1 ori de cîte ori este nevoie.

4. Pentru conducerea activității 
unității de pionieri, pe școală, se 
constituie Consiliul Organizației 
pionierilor format din comandan
ții detașamentelor, alte cadre di- 
dacti.ce, reprezentantul comitetului 
U.T.C., din școală, iar în funcție 
de posibilități, oameni de cultură 
și artă, ingineri, medici, muncitori, 
sportivi, de preferință din rîndul 
părinților. El se întrunește în șe
dințe de lucru lunar sau ori de 
cîte ori este nevoie.

a) Consiliul Organizației pionie
rilor pe școală are în frunte un 
președinte, învățător sau profesor, 
cu prestigiu și experiență în 
munca cu copiii. Președintele con
siliului este și comandantul unită
ții de pionieri.

b) Consiliul Organizației Pionie
rilor pe școală are următoarele 
atribuții:

— aprobă programul de activi
tate al unității de pionieri, care 
este pus de acord cu conducerea 
școlii ; se ocupă de organizarea și 
desfășurarea întregii activități pio
nierești ;

— asigură aplicarea instrucțiu
nilor și îndrumărilor metodice 
elaborate de organele superioare ;

— numește din rîndul cadrelor 
didactice, cu acordul conducerii 
școlii, comandanții detașamentelor 
de pionieri;

— îndrumă activitatea cadrelor 
care muncesc cu pionierii;

— propune, cu acordul conduce
rii școlii, cadrele care vor urma 
cursurile centrale de perfecționare 
în domeniul muncii pionierești;

— acordă distincțiile pionierești 
și face propuneri pentru atribuirea 
titlului de „Pionier de frunte".

c) Consiliul Organizației pionie
rilor pe școală lucrează sub con
ducerea organizației de partid din 
școală.

5. Consiliul Național, consiliile 
regionale, raionale și orășenești ale 
Organizației pionierilor sînt per
soane juridice. Ele au sigilii pro
prii.

Observații
Ținînd seama de necesitatea ca 

în îndrumarea activității pionie
rești să crească rolul școlii, al ca
drelor didactice, precum și pentru 
o mai bună coordonare a activită
ții educative desfășurate în proce
sul de învățămînt cu cea a Orga
nizației pionierilor, în conformita
te cu hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.C.R., se propun următoarele :

1. Comandantul detașamentului 
de pionieri să fie, de regulă, învă
țătorul sau dirigintele clasei.

2. Comandanții unităților de pio
nieri din școlile cu peste 200 elevi 
(clasele III—VII) să aibă și funcția 
de directori adjuncți ai școlilor 
respective. In școlile care au 
efective între 200—500 elevi (în 
clasele III—VII) să se asigu
re degrevarea parțială a co
mandantului unității de pionieri, 
iar în școlile care au efective de 
peste 500 elevi (clasele III—VII) să 
se asigure degrevarea completă a 
acestuia de norma didactică de 
predare.

/ 3. Președinții consiliilor raionale
(orășenești) și regionale al Orga
nizației pionierilor să îndeplineas
că și funcția de adjuncți ai șefilor 
secțiilor de învățămînt ale sfatu
rilor populare respective.

4. Președintele Consiliului Națio
nal al Organizației pionierilor să 
îndeplinească și funcția de adjunct 
al ministrului învățămîntului.

pronunțe asupra proiectului 
de statut și proiectului de 
regulament.

Propunerile și observațiile 
să fie trimise Comisiei de or
ganizare pe adresa : Palatul 
pionierilor, str. Dr. G. Mari
nescu, nr. 2 București, sau la 
redacțiile ziarelor centrale.

litate corespunzătoare a documen
tațiilor tehnice și asigurării deca
lajului necesar între proiectare și 
execuție. întîrzierea în definitiva
rea studivjui tehnic-economic pen
tru dezvoltarea tăbăcăriei minerale 
la întreprinderea din Rîmnicu-Vil- 
cea, lucrare prevăzută să înceapă 
în acest an, se datorește și faptu
lui că datele pe care titularul de 
investiții le-a pus la dispoziția in
stitutului de proiectări nu au ți
nut seama de la început de necesi
tatea folosirii integrale a spațiilor 
construite existente, ceea ce a de
terminat refacerea studiului și deci 
amînarea începerii lucrărilor. Cre
dem deci fă și în această pri
vință este nevoie să crească 
rolul și eficiența contractului de 
proiectare — care prin pirghiile 
sale să acționeze și în direcția în
tăririi răspunderii beneficiarilor și 
titularilor de investiții.

în vederea sporirii posibilităților 
de a se asigura din timp documen
tațiile tehnice, consider că ar tre
bui să fie continuate eforturile le
gate de simplificarea modalităților 
de elaborare și procedura de a- 
vizare și aprobare a proiecte
lor ; în legătură cu această 
problemă este de menționat fap
tul că perioada de avizare și aceea 
de aprobare a noilor proiecte au 
încă o ppndere prea mare în in
tervalul dintre începerea proiectă
rii și predarea proiectelor, situație 
la care contribuie desigur și cali
tatea uneori necorespunzătoare a 
documentațiilor elaborate.

M-am referit la aceste cîteva 
probleme pentru a sublinia încă o 
dată că de asigurarea tuturor pro
iectelor pentru investițiile în curs 
de execuție și a celor care urmează 
să înceapă în 1966 depinde utiliza
rea la nivelul prevăzut a fonduri
lor alocate de stat în folosul creș
terii potențialului economic al 
țării.



PAGINA 4 SCINTEIA

Expresie strălucită

a geniului artistic românesc
Creația lui Ștefan Luchian se înfă

țișează ca o sinteză răscolitoare a în
delungatei și profundei tradiții a pic
turii românești și contribuția unui tem
perament de o tulburătoare originali
tate. Arta zugravilor anonimi din acel 
nord al Moldovei care i-a dat și pe 
Eminescu și pe Enescu a căpătat în 
tablourile lui Luchian rezonanțe de o 
vibrantă poezie a culorii. Pictorul fă
cea parte din familia marilor creatori, 
înzestrați cu o exemplară generozi
tate și modestie. întreaga lui viață a 
fost o permanentă dăruire ; s-a dăruit 
unor înalte idealuri umanitare.

Nu se poate limita arfa lui Luchian 
la o descendență din viziunea grigo- 
resciană ; se înfîlnesc aci direcții mul
tiple ale creației înaintașilor săi, dar 
și cîștiguri însemnate ale artei euro
pene contemporane cu el, prelucrate 
însă de o sensibilitate și de o gîndire 
cu adevărat românească. Picturile sale 
au dobîndit acea amprentă originală 
care le face imposibil de confun
dat : iată peisajele lui Luchian, ima
gini dramatice ale unei naturi solare, 
de un optimism copleșitor. E aici măr
turia unei încrederi pline de fervoare 
în viață, în ipostazele ei cele mai di
ferite. Frunzele copacilor dintr-un 
Peisaj cu case de țară freamătă în
cărcate de lumină, zidul alb al unei 
case de la Brebu strălucește ireal în 
soarele amiezei, aerul din tabloul nu
mit După ploaie are o transparență 
pură, învăluitoare. Luchian nu repre
zenta numai natura, ci se înfățișa pe 
sine însuși, reflecțiile sale în fața fru
museții unui colț de pădure, unui 
cîmp de un verde catifelat străbătut 
de firul unei poteci, unor sălcii cu 
sclipiri minerale. în acest sens, toate 
peisajele sale sînt autentice autopor
trete spirituale, în ele descifrăm per
sonalitatea unui poet și a unui gîndi- 
for.

După cum florile — care, în ulti
mele zile ale existenței chinuite a pic
torului, îi aduceau în cămăruța din 
strada Primăverii, stradă cu nume de 
amară ironie, amintirea largilor cîm- 
puri luminoase pe care le iubise cu 
patimă — florile acelea modeste, fără 
parfum, capătă în pictura sa o vibra
ție amplă, capabilă să exprime a- 
ceeași visare adîncă în fața lumii în
conjurătoare. Puține versuri dau o 
imagine atît de cuprinzătoare, de pli
nă de freamăt, a universului acestuia 
colorat, cum o face pictura poetică 
a lui Ștefan Luchian.

Artistul nu e un simplu martor, e un 
participant la ceea ce se petrece în 
preajma sa. Oamenii portretizați de 
Luchian au întotdeauna ceva din 
bucuria și din durerea lui, ochii aceia 
febrili, pătrunzători (pe care-i cunoaș
tem, de pildă, dintr-un autoportret 
din 1908) deslușesc zbuciumul amar 
al oamenilor simpli, fac din existența 
acestei lumi umile de florărese, spă
lătorese, lăutari, subiect de adevărată 
dramă psihologică. Oamenii care tră
iau în cartiere sordide (cum e acea 
cutremurătoare Mahala a Dracului, 
pictată în 1908) aduc mărturia unei 
vieți spirituale bogate în semnifica
ții. Moș Nicolae Cobzarul, de pildă, 
cu fruntea sprijinită în palme, demon
strează, înfr-o atitudine lipsită de ori
ce grandilocvență, marea simplitate 
omenească, definitorie pentru portre
tele acestea ale 
Safta florăreasa, 
calmă, în privirea 
însă, o tristețe grea, abia disimulată 
de surîsul ușor schițat.

Alteori, oamenii lui Luchian sînt 
surprinși în izbucnirea unei revolte 
mute, cum sînt aceia dinfr-o compo
zite faimoasă, La împărțitul porum
bului, pictată cu doi ani înaintea dra
maticelor evenimente din 1907. 
Grupul țăranilor închide complet ori
zontul, privirea nu poate străbate din
colo de aceste siluete monumentale, 
compoziția întreagă sugerează, par
că, impetuoasa creștere a revoltei 
care cuprindea întregul întins al cîm- 
purilor. Fețele, brăzdate de durere, 
comunică un sentiment de o intensi
tate dureroasă, exprimat cu sobrietate 
și cu o adîncă înțelegere a sufletului 
țăranului nostru din acele vremuri.

Stăruie, în tablourile lui Luchian, 
amintirea arfei acestor țărani pe care 
pictorul i-a iubit atîfa. Nu numai în 
tematică, dar și în culorile dominante 
ale multor picturi. în care brunul și 
verdele ceramicei românești, acele to
nuri ale olăriei arse și ale scoarțelor, 
se asociază în ritmuri cromatice de 
o limpede obîrșie populară. Dar din 
aceste smalțuri scumpe, din îmbina
rea delicată a unor lujere de flori 
sau din izbucnirea incendiară a unui 
roșu puternic ce luminează un tablou 
cu maci, din întreaga lecție de cu
loare deprinsă de la artistul anonim, 
Luchian a realizat o pictură de mare 
sensibilitate, perfect acordată cu arta 
europeană a unei epoci în care pic
torii căutau izvoarele curate ale cu
lorii și ale luminii. Arta lui comunică 
un mesaj de înaltă omenie pe care 
critici și artiști de pretutindeni l-au 
înțeles și l-au admirat sincer. Luchian 
este unul dintre acei creatori născuți 
în această țară prin intermediul căro
ra arfa noastră s-a 
conștiinței universale.

La 50 de ani de 
Luchian e recunoscut 
tist aparținînd nu 
care l-a creat, ci întregii umanități.

lui Luchian. Sau 
de o frumusețe 
căreia plutește,

impus definitiv

la moartea sa, 
ca un mare ar- 

numai poporului

Dan GRIGORESCU

EXAMENUL DE BACALAUREAT
și unele carențe ale manualelor școlare

Intersante 

descperiri 

a rhe logice

ȘTEFAN LUCHIAN: Un zugrav (autoportret)

Acum, după ce reușita deplină 
a încununat eforturile noastre și 
a șters inevitabile emoții, avem 
posibilitatea să privim cu mai 
multă obiectivitate modul în care 
ne-am pregătit și am susținut 
„examenul examenelor", cum am 
definit noi, mai mult sau mai pu
țin precis, bacalaureatul. Cumu- 
lînd in mod fericit munca rodni
că a profesorilor cu propriile 
noastre strădanii, anii de liceu — 
in timpul cărora, ca și întregul 
tineret al țării, ne-am bucurat de 
condițiile cele mai prielnice de 
studiu create de partidul și statul 
nostru — au avut o însemnătate 
hotărîtoare pentru clădirea fun
damentului de cunoștințe care ne 
vor fi necesare în viață și nu mai 
puțin pentru formarea noastră ca 
cetățeni ai României socialiste. In 
preajma bacalaureatului ne-au 
însoțit solicitudinea corpului pro
fesoral, cît și sprijinul forurilor de 
învățămînt, care au adoptat mă
suri în vederea evitării supraîn
cărcării și a unor paralelisme în 
desfășurarea examenelor.

Am promovat bacalaureatul 
trebuind să facem față unor exi
gențe pe care le considerăm 
firești. Dar. tot atît de firească ni 
s-ar fi părut șl o exigență antici
pată în elaborarea manualelor 
școlare. Bunăoară, unii dintre co
legii noștri au avut de tratat, la 
examenul oral, subiecte ca : „I- 
dealurile generației de la 1848 o- 
glindite în creația scriitorilor epo
cii" sau „Literatura Unirii". Or, în 
manualele pe care le-am avut la 
îndemînă sînt reprezentate foarte 
vag contribuțiile în cîmpul litera
turii naționale ale revoluționarilor 
de la 1848, marile creații închina
te libertății, luptei pentru drepta
te socială și glorificării vitejiei

poporului nostru de către Vasile 
Alecsandri, Cezar Bolliac și alții. 
Figurile unor mari oameni de 
cultură și patrioți, ca Nicolae Băl- 
cescu și Mihail Kogălniceanu, 
sînt amintite doar în treacăt, în
deosebi ca istorici, iar opera lui 
Dimitrie Bolintineanu nu este în
serată nici cel puțin într-o lecție.

De altminteri, și alțl scriitori re
prezentativi din istoria literaturii 
române au fost prezenți în ma
nualele noastre doar prin cîteva 
versuri sau fragmente de lucrări; 
i-am aminti printre aceștia pe 
Grigore Alexandrescu, O. Goga, 
Adeseori, manualele sînt sărace 
în comentarii, în aprecieri de va
loare asupra operelor și autorilor. 
Așa se face că am fost nevoit! 
mereu să căutăm ajutor în afara 
lor, să recurgem la studiile și e- 
dițiile critice apărute, dar care 
nu ne erau întotdeauna accesibi
le, nefiind dedicate elevilor, ci 
cititorilor maturi. Desigur, un 
manual școlar nu poate să depă
șească un anumit volum. Am 
propune, însă, să se renunțe la 
anexele de texte cuprinse în fie
care manual făcîndu-se Ioc co
mentariilor, opiniilor autorizate 
ale unor critici literari, tabelelor 
cronologice care să
încadrarea scriitorilor în 
a operei lor între 
ale genului. Cît 
literare ni se pare 
tea fi cuprinse în 
te, sau poate nici
de asemenea culegeri dacă lu
crările literare înscrise în progra
me s-ar publica în colecții desti
nate tin.eretului școlar. Bineînțe
les, în tiraje și cu prezentări care 
să le facă accesibile maselor de 
elevi, evitîndu-se asemenea si
tuații prin care am trecut și noi,

cînd lucrările recomandate în 
bibliografii erau epuizate, deoa
rece editurile n-au ținut seama 
de cerințele reale.

încredințăm aceste reflecții zia
rului „Scînteia" cu rugămintea de 
a le semnala Ministerului învăță- 
mîntului și cu convingerea că se 
vor lua măsurile necesare pentru 
evitarea unor lacune, ca cele 
semnalate în rîndurile de față, 
din viitoarele ediții ale manuale
lor. Astfel pregătirea următoare
lor promoții va fi simțitor ușura
tă, punîndu-se bazele unui studiu 
mai temeinic, mai aprofundat.

Vlad TEPELEA, Livio BOȘIANU, 
Gabriel ȘERBANESCU, Ana 
TUDOR — bacalaureați din pro
moția 1966 a liceului „Nicolae 
Bălcescu" din București

CercetăriUfectuate la poalele 
dealului Leteș, din preajma lo
calității Hănn, au dus la desco
perirea unuialoros material ar
heologic cai atestă continuitatea 
populației auitone în această zonă 
încă din neticul timpuriu. Din 
epoca dacicăi fost scoase la ivea
lă unelte de.er, ceramică, greu
tăți pentru iboaie de țesut și al
tele.

Specialiștii muzeului regional 
mai efectuea:cercetări arheologi
ce pe MăgurCodlei, unde la o al
titudine de S metri s-au desco
perit urmele nei cetăți feudale 
din secolele —14.

(Agerpres)

A apărut rensfa^

I
§

a capătul 
incursiuni de 
săpfămînă pe tă- 
rîmul cinemato
grafiei românești, 

„Pelicanul alb” și-a manifes
tat preferințele prin interme
diul juriului celei de-a treia 
ediții a Festivalului național 
al filmului de la Mamaia. Pal
maresul a fost publicat în 
presă, ecoul festivității de în
chidere s-a stins, iar marele 
public așteaptă să vadă pe 
ecrane cele cîteva filme noi
— de lung și de scurt metraj
— prezentate în premieră în 
cadrul recentei competiții.

Tradiția încă proaspătă a 
confruntărilor artistice de 'a 
Mamaia este întîmpinată de 
interesul oamenilor de spe
cialitate și al cercurilor largi 
de spectatori. Prilej de veri
ficare și de afirmare a talen
telor, festivalul a înfățișat, 
trei ani la rînd, filme conside
rate de organizatori ca fiind 
cele mai reprezentative din 
producția studiourilor „Bucu
rești’ și „Alexandru Sabia’.

Cum s-a prezentat recenta 
competiție a filmelor artisti
ce ? (Ne referim exclusiv la 
acest domeniu, deoarece se
lecția de filme documentare 
justifică — prin numărul și 
diversitatea scurt-metrajeior 
din concurs, ca și prin pro
blemele specifice — o discu
ție aparte).

Mamaia 1966 a fost, 
putea spune, festivalul 
confirmări. Confirmări unele 
îmbucurătoare, altele 
puțin, într-un context artistic 
lipsit, cum s-a mai remar
cat, de decalaje frapante, dar 
și de sclipiri, de acele reve
lații care constituie mîndria 
oricărei competiții de acest 
fel.

Actuala ediție a marcat, de 
pildă, progresele de ordin 
profesional ale creatorilor din 
cadrul studioului „București”, 
un proces de maturizare în
vederat și de selecția prezen
tată anul trecut la 
S-au putut 
festivalului, 
de limitele 
tuia dintre 
regizorale diferențiate stilis
tic — de la Iulian Mihu, care 
a semnat filmul cel mai 
tar, pînă la Dinu Cocea, 
la prima sa realizare — 
rind unele certitudini 
dezvăluind aptitudini de 
augur.

Faptul că studioul dispune 
de operatori excelenți și-a 
găsit, de asemenea, o nouă 
confirmare — fie că e vorba 
de contribuția substanțială a- 
dusă de Aurel Samson la re
alizarea „Procesului alb", de 
modul personal în oare Sergiu 
Huzum a finalizat, în imagine, 
intențiile 'mului „Duminică

S-ar

unor

mai

Mamaia, 
remarca în cadrul 
abstracție țăcînd 
unuia sau ale al- 
filme, prezențe

uni- 
aflaf 
înțe

sau

O valoroasă colecție
Bun cunoscător al fenomenului artistic, prof. dr. Octa

vian Fodor din Cluj a adunat de-a lungul uneijuieți opere 
reprezentative ale unora din cei mai de seamă artiști ro
mâni: Grigorescu, Luchian, Șirato, Tonitza, Petrașcu, Pal- 
lady, Ciucurencu, Ghiață, Țuculescu și alții. Tablourile din 
colecția sa, prezentate adesea la expozițiile organizate în țară 
și în străinătate, sînt studiate de cercetători și oameni de 
artă. Pînzele lui Ciucurencu, de pildă, între care amintim 
„Ferma din Căciulați", au făcut parte din expozițiile de la 
Praqa, Viena, Varșovia, Zagreb. Dar cel mai bogat repre
zentat în colecție este Petrașcu. Din pînzele lui se remarcă 
„Atelierul", cîteva interioare, „Poarta domnească", „Marină" 
și altele. (Agerpres)

realizeze 
epocă, 
creații 
textele 
ar pu-

alte 
despre 
că ele 

culegeri apar-
n-ar fi nevoie

la ora 6", ori de personalita
tea și de resursele operatori
lor menționați pe genericul 
altor filme din festival. S-a 
făcut remarcată și naturalețea 
în creșterh a interpretării ac
toricești, punctată de cîteva 
creații de ținută (de la arta 
subtilă a Irinei Petrescu pînă 
la firescul unor debuturi), rod 
al talentului și sensibilității 
interpreților respectivi, ca și, 
în egală măsură, al unei în
drumări regizorale eficiente.

Nu ne-am propus să discu
tăm pe larg și nici măcar 
să enumerăm toate filmele

zenfafe în
artistice, dintre care 
văzute nu de mult pe ecra
ne și trei în „premieră ab
solută". Fără a ignora ori 
subaprecia calități individua
le evidente, strădania și pa
siunea, talentul creatorilor, 
al interpreților, pe drept cu- 
vînf aplaudaji, trebuie să 
constatăm că selecția oferită 
la festival, privită în ansam
blul ei, n-a depășit — nici 
în sus, nici în jos — nive
lul realizărilor „curente’.

Pe de altă parte, anunțîn- 
du-se în concurs numai șap-

total șapte filme 
patru

mai multe. Pe semne, „Pe
licanul alb” a vrut să fie ge
neros cu fiecare sau să me
najeze eventuale susceptibili
tăți. Nu punem în discuție 
justificarea vreunuia dintre 
premiile acordate. Dar, față 
de proporțiile și nivelul ge
neral al festivalului, această 
ploaie de distincții este oare 
stimulatoare?

O notă bună pentru at
mosfera în care s-a desfă
șurat această înfîlnire cine
matografică a consfifuit-o 
franchețea caracteristică — 
cu puține excepții — confe

au funcfonat
$efecf/a și exigunța
„Pelicanului alb"?

de anul 
dată s-a

te filme, au fost stabilite 
prin regulament nouă premii 
(un nomenclator de distinc
ții colective sau individuale 
atribuite în mod obișnuit de 
juriile marilor confruntări in
ternaționale), cărora li s-au 
mai adăugat pe parcurs încă 
patru — justificate, poate, 
dacă festivalul ar fi adus în 
competiție opere de valoare 
excepțională, impunînd men
ționarea lor expresă în pal
mares. Ceea ce, din păcate, 
nu a fost cazul... Așa se fa
ce că absolut toate filmele 
artistice sau realizatorii lor 
s-au ales măcar cu cîte o 
distincție, dacă nu chiar cu

rințelor de presă, discuțiilor 
angajate spontan sau unora 
dintre interviurile apărute în 
ediția specială publicată zil
nic de revista 
Este de presupus 
pertoriu de filme 
și mâi variat ar 
premisele unor 
profesionale, — obișnuite la 
orice festival — îmbogățind 
ca substanță activitatea aces
tor zile petrecute în ambianța 
reconfortantă a litoralului. 
„Pelicanul alb" le-ar fi pa
tronat cu plăcere — și mai 
cu seamă cu folos.

Din desfășurarea recentei 
ediții se desprinde impresia

„Cinema’, 
că un re- 
mai bogat 
fi creat și 

dezbateri

că la producția relativ re- 
sfrînsă a studiourilor noastre, 
festivalul are, prin forța lu
crurilor, o rezonanță limita
tă ; în plus, din același mo
tiv, înseși criteriile prese- 
lecției calitative sînt destul 
de labile, sub presiunea ne
cesității de a se asigura de 
la un an la altul — chiar cu 
prețul unor eventuale con
cesii — numărul de filme 
necesar. O presiune care-i 
obligă și pe unii creatori să 
se prezinte în concurs 
filme care 
plenar — 
pla ca cineaști dinfre 
mai apreciați 
înfr-un an 
slabă decîf 
și, totuși, să participe 
competiție din pricină 
selecția are în vedere 
număr prea mic de candi
daturi. N-ar fi mai firesc ca 
(asigurîndu-se anual, dar 
într-un cadru mai puțin pre
tențios, trecerea în revistă a 
producției de filme, confrun
tări și discuții profesionale, 
inițiindu-se eventual și un 
sistem de aprecieri care să 
devină publice sau alte for
me de emulație, sub auspi
ciile Asociației cineaștilor, 
de pildă) „Pelicanul alb” 
să fie Invitat la Mamaia * 
poate la doi ani o dată, al
ternativ cu Festivalul inter
național al filmului de ani
mație, pentru a se putea ju
deca progresele cinemato
grafiei românești înfr-o 
perspectivă mai largă, pe 
baza unei selecții mai exi
gente, mai cuprinzătoare și 
implicit mai reprezentative ? 
Este o întrebare pe care, în 
felurite formulări, am au- 
zif-o nu o dată în timpul 
și după recenta ediție a 
festivalului. Problema me
rită studiată de forurile com
petente, spre ,a se adopta 
soluția cea mai potrivită 
pentru creșterea eficienței și 
a prestigiului acestei ma
nifestări artistice infrafe în 
tradiție.

cu 
nu-i reprezintă 

pufîndu-se întîm- 
cei 

să realizeze 
o peliculă mai 
cele anterioare 

la 
că 
un

D. COSTIN

!

prezentate anul acesta la Ma
maia ; ele au fost sau vor fi 
analizate în cronici. Trebuie 
să subliniem însă faptul apa
rent paradoxal că progresele 
profesionale reale, înregistra
te în diferitele compartimen
te care participă la realizarea 
unui film, adeseori nu se în
sumează în opere armonioa
se, convingătoare, că există 
parcă un divorț între parte 
și întreg, între posibilitățile 
și realizările finite ale stu
dioului. într-o măsură mai 
mare sau mai mică, această 
inegalitate artistică interioară 
a caracterizat multe filme din 
recenta competiție.

Ca și la ediția 
trecut, și de astă
făcut simțită slaba prezen
ță a filmelor consacrate ac
tualității, aspectelor semnifi
cative ale anilor în care 
trăim. Sesizată de mulți din
tre spectatorii statornici ai 
festivalului, această lacună a 
fost menționată, într-un in
terviu, și de criticul francez 
Robert Grelier, care și-a ex
primat părerea de rău că fil
mele văzute la Mamaia nu 
l-au ajutat să-și formeze o 
imagine mai amplă despre 
viața și preocupările poporu
lui nostru, despre particula
ritățile și psihologia oameni
lor României de azi. Și cum 
Festivalul are, între altele, și 
menirea de a favoriza pă
trunderea filmului românesc 
în circuitul internațional, 
credem că asemenea opinii 
nu pot frece neobservate. 
Peisajul tematic, insuficient 
de semnificativ din acest 
punct de vedere, ridică, din 
nou, problema scenariilor — 
frecvent obiect de discuție 
și de observații critice la în- 
fîlnirea de la Mamaia.

Cît de edificatoare a fost, 
deci, recenta ediție a festi
valului, în ce măsură a răs
puns interesului cu care 
marele public așteaptă o 
astfel de manifestare de ni
vel național ?

în competiție au fost pre-

de Operă și Balet : AIDA — 19.
de stat de operetă : ȚARA SURÎSULUI —

• Teatrul
e Teatrul
19,30.
• Teatrul
ODATĂ...
• Teatrul
lui Național „I. L. Caragiale") : CIN-CIN — 19,30.
© Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (grădina Boema) i
NU ADUCE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA — 20.
» Circul de stat : SENZAȚIONAL-CIRC — 19,30.

,,C. I. Noltara" (sala Magheru) : AU FOST 
DOUĂ ORFELINE — 20.
Muncitoresc C.F.R. (în sala Comedia a Teatru-

i

pano-

Repu- 
13,45; 
sindi-

11,30;
IR, 30;

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran 
ramie : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.
• 1N FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : 
blica (completare Impresii nocturne) — 8,45; 11,15; 
16,15; 18,45; 21,15, Excelsior (completare Congresul 
catelor) — 9,30; 12; 14; 16,30; 19; 21,15.
® FANTOMAS — cinemascop : Luceafărul — 9; 
14; 16,30; 19; 21,'30, Festival — 8,30; 11; 13,30; 16;
21; Ia grădină — 20,30, Stadionul ,,Dinamo” — 20,30, Gră
dina „Bucegi" — 20,15, Feroviar — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, Melodia — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21,15.
• CURG APELE TULBURI : Cinemateca — 10; 12; 14.
9 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop: 
București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Tomis — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30, Floreasca 
— 9,30; 12; 15,30; 18; 20,45, Flamura — 9; 11,15; 13,30; 
15.4,5; 18,15: 20.45.
• DRAGOSTEA SI MODA : Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16;

Consemnăm apariția primului 
număr al revistei „Argeș’, editată 
de Comitetul pentru cultură și 
artă al regiunii Argeș, cea mai 
tînără publicație ce vine să se a- 
dauge celorlalte periodice ivite în 
ultimii ani în orașele țării.

Propunîndu-și să reflecte într-un 
fel specific noile realități socia
liste, să fie o oglindă vie a eve
nimentelor sociai-politice, să des
fășoare o dezbatere continuă pe 
marginea problemelor actuale ale 
științei, culturii, artei și să uneas
că firul tradițiilor de pe aceste 
„plaiuri istorice cu nume de am
plă rezonanță în sufletele tutu
ror românilor', cu aspirațiile și 
năzuințele de astăzi ale munci
torilor, țăranilor și cărturarilor 
de pe întinsul regiunii, revista își 
afirmă de la început intenția u- 
nui profil propriu, a unui cuprins 
cît mai variat, cît mai intere
sant.

Parcurgerea paginilor număru
lui inaugural prilejuiește consta
tarea că intenția redactorilor este 
în bună măsură materializată în 
dense articole de dezbateri știin
țifice, istorice, literare. Amintim în 
acest sens ancheta despre „Coor
donatele complexe ale cercetării 
științifice", grupajul de articole 
pe tema „Tradițional și modern 
In arhitectura contemporană", 
materialele în care se evocă per
sonalitatea unor patrioți și gîn- 
ditori români, reportajele consa
crate unor realizări de seamă ale 
harnicilor muncitori argeșeni.

Numeroase still, cronici, 
cenzii, interviu consemnează 
manifestări actue din domeniul 
literaturii, muzic teatrului, ci
nematografiei, telor plastice. 
Alte pagini, rexvate unor lu
crări literare oșinale, mărturi
sesc strădania rristei de a sti
mula noi conde, de a găzdui 
altele mai vechi.mpulsionînd în 
acest tel creația noastră bele
tristică Un subsmțial aport la 
realizarea primul număr al re
vistei îl au oamel de cultură și 
publiciștii din recme; ne expri
măm speranța că ntrenarea spe
cialiștilor, oamenii de artă, in
telectualilor argeeni la elabo
rarea materialelor promovarea 
unor noi talente vr constitui și 
îh viitor preocupă majore ale 
revistei. Prezența, lături de a- 
ceștla, în paginile svistei a unor 
personalități cum int Tudor Ar- 
ghezi, Alexandru odarcea, Ro
man Moldovan, Șe>an Ciocules- 
cu îi conferă aceștia un plus de 
interes, sporindu-i irestigiul și 
atractivitatea.

Urmărind cu conecvență sco
purile propuse, revita va aduce 
o contribuție substaiială la înflo
rirea culturii în acastă parte a 
tării, redactorii ei hzînd să iie, 
după cum ne încreințează edi
torialul primului ntnăr, „demni 
de eforturile construforilor de pe 
plaiurile argeșene, :are dau un 
sens contemporan 'echiului mit 
al meșterului Manoli".

VIZIUMF

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru cojii : IN
SECTAR DE BUZUNAR ; CEI ȘAPTE ANI DE ACaSA • 
20,00 — Telecronica economică : FI.UX TEHNOLOGIC IN
DUSTRIAL TN REPARAREA MAȘINILOR AGRICOLE • 
20,20 — Cabinet medical TV. SURDITATEA : (Categorii, 
profilaxie și indicații de tratament chirurgical). Participă : 
prof. dr. Ștefan Girbea și dr. Dorin Hociotă o 20.40 — Diver
tisment muzical • 21,00 — Filmul : „STEAUA BAT ETDLUI" 
— spectacol de balet pe gheață • 22,20 — Prin teatrele din 
Paris : Elvira Popescu. Michel Simon și Philippe Avron în 
spectacole pariziene o 22,50 — Telejurnalul de noapte • 23,00 
Buletinul meteorologic.

18,15; 21; la grădină — 20,45, Grivfța — 9,15; 11,45; 16; 
18,30; 21.
• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Lumina — 9; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Grădina „Doina" — 20,30 
(la ambele completarea Impresii nocturne), Gloria — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,15, Patinoarul „23 August" — 
20,30 (Ia ambele completarea Consfătuirea lucrătorilor din 
Industria constructoare de mașini), Aurora (completare 
O poveste cu cîntec) — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 21; 
la grădină — 20,30.
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Victoria — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Grădina „Progresul" — 
20,30 (Ia ambele completaiea Uvertura), Grădina „Expo
ziția" — 20,30 (completare Congresul sindicatelor).
• TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Central (completare Animale 
marine sedentare) — 9; 11 15; 13,30: 15,45; 18,15; 20,45, 
Viitorul (completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Suceava) — 15,30; 18; 20,30.
• NOAPTEA IGUANEI : Union — 15,30; 18, 20,30
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10
• HAI, FRANȚA 1 : Doina (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în regiunea Iașt) — 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21.
• A CUI E VINA ? — ATENȚIUNE... COPII 1 — POLI
TEȚE ? — DE BUNĂ VOIE ȘI "Nf.SILIȚI DE NIMENI... — 
LINIȘTE I — ADAM ȘI EVA ÎN FIAT : Timpuri No) — 
10—21 în continuare.
O SERBĂRILE GALANTE :
conducătorilor de partid și de 
10,30; 15,30; 18; 20,30, Miorița 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,4.5.
• SOȚIE FIDELA : înfrățirea
Ninge) — 14: 16; 18,15; 20,30, Popular (completam Lumea 
însetată) — 16; 18,15: 20,30.
9 SĂRITOARELE DE LA TRAMBULINĂ : Dacia (comple
tare Pavlik) — 9—13,30 în continuare ; 16; 18,30: 20,45.
• FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Buzești (completare Tracto
rul '66) — 14; 16,15: 18,30; la grădină - 20,30. Cosmos 
(completare Buhara-Urall — 14; 16: 18; 20. Rahova 
(completare Știință și tehnică nr. 12/1965) — 15,30; 18; 
la grădină — 20,30.

Glulești (completare Vizita 
stat în regiunea Iași) — 
(completare Ninge) — 9;

între popoare (completare

9 HAIDUCII — c'nenmscop • Crîngași (Completare Ori
zont științific nr. 2) 15,30; 18: 20.45.
© OMICP.ON . Bucegi (completare Pesrarl amatori) — 
9,30; 12; 16; 18,30; 21
9 PRINȚESA PĂUNIȚA : Unirea (completare Insula păsă
relelor) — 15,30; 18.
O SAȘA : Flacăra (completare Tractorul '661 — 15,30; 18: 
20,30.
9 OMUL MAFIEI : Vitan (completare Ninge) — 16: 18,30
• EU SÎNT CUBA I : Arta - 9, 12; 15|’18. 21; la gră
dină - 20.30.
® GENTLEMANUL DIN COCODY — clnemascon ■ Munca 
(completare Cartiere noi în București) — 10,30, 14; 16: 
18,1.5; 20.30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Moșilor (com
pletare Știință ți tehnică nr. tf/196.5) — 11,- 1.5.15; 18: 
la grădină — 20,30, Ferentari (completare Vizita conducă
torilor do partid șl do stat tn regiunea Suceava! — 10; 15- 
17,45: 20.30
• ATENTATUL — cinemascop ; Colentina — 16: 18,1.5: 
20.45.
® FANFAN LA TUI.IPE ; Arenele Libertății 
Volga — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 Modern 
11,45; ’4; 16,15: 18.30, 21,15.
• FAȚA PIERDUTA - cinomascoo : Progresul (comnlo 
tare Pavlik) — 15.30, 18, 20.45. Pacea 'completare Ani
male marine sedentare) — 15,45: 18, 20,1.5
• V’AȚA ÎNCEPE LA ORA 0 SEARA : Lira (-omn'etare 
Plastica în parei 15,30; 18; 20.30; la grădină 20.30
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Drumul Sării — 
11; 15: 17,45; 20 30.
• INSPECTORUL : 
mîni în Yemen) —
• WINNETOU —
„Unirea" — 20 30
e CU MlINILE PE . ......... .  ............
tare Mlrceșili în pastel) — 20.30.
• DEPĂȘIREA : GrSd'na . Pronresiil-Parc" (completare 
Și acum... mitlnă gimnastică) _. 20.70.
® OLD SHATTERHAND — cinemascop : Grădina Vitan" 
— 20,30.

?n so
9,30:

Cotroceni 'completare Două săptă- 
15: 17,45: 20.45
cinemascop (seria a ILa) : Grădina

ORAȘ: Grfld’na „Colentina" (comple
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Plecarea președintelui Consiliului
Revoluționar al Uniunii Birmane

I
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ne-a dat putința să vedem diferi
te locuri interesante. Am fost 
deosebit de incîntați să luăm cu
noștință de întreprinderile, in
dustriile și unitățile dv. agricole 
înfloritoare. Inimile noastre au 
fost încălzite de dovezile de bună
voință și prietenie manifestate la 
fiecare pas de poporul român față 
de poporul birmanez.

în cursul vizitei am avut posi
bilitatea să purtăm discuții sin
cere și cordiale cu conducătorii 
români asupra unor probleme de 
interes reciproc pentru țările 
noastre. Vă mulțumim pentru po
sibilitatea pe care ne-ați oferit-o 
de a vedea industria petrolieră de 
înaltă clasă de la Ploiești, indus
tria petrochimică de la Borzești, 
Uzina de fire și fibre sintetice de 
la Săvinești, precum și noul oraș 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și orașul 
Piatra Neamț.

Relațiile dintre România și Bir- 
mania s-au dezvoltat și s-au întă
rit încă de la vizita fostului preșe
dinte Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
Birmania în 1982. Sperăm și sîn- 
tem încredințați că actuala noastră 
vizită de bunăvoință în România 
va contribui la întărirea relațiilor 
cordiale de prietenie existente în- 
âre țările noastre.

în preajma plecării noastre din 
România, soția mea și cu misie, 
precum și ceilalți membri ai dele
gației ne exprimăm recunoștința 
noastră profundă dv. și poporului 
român pentru ospitalitatea priete
nească cu care ne-ați înconjurat.

Vom păstra întotdeauna amin
tirea plăcută a frumosului și în- 
cîntătorului pămînt al României șl 
a sentimentelor prietenești ale po
porului ei. Permiteți-mi să vă ex
prim cele mai bune urări pentru 
sănătatea dumneavoastră, domnule 
președinte și doamnă Chivu Stoica, 
precum și pentru sănătatea celor
lalți conducători români, pentru

A treia Conferință republicană 
de chimie

(Urmare din pag. I)

teme care își vor găsi aplicație în 
producție într-un timp mai scurt sau 
mai îndepărtat.

■— Ce rezultate poate a- 
vea, după părerea dv., un 
asemenea larg schimb de 
pălreri ?

— Revistele de specialitate ne țin 
la curent cu tot ce apare nou ; tre
buie să spun însă că întîlnirile direc
te între oamenii de știință, schimbu
rile de vederi și contactele perso
nale, așa cum va prilejui și această 
conferință, au o eficacitate și o in
fluență mult mai mare. Legăturile di
recte dintre cercetători înseamnă de 
fapt o difuziune mai rapidă a infor
mațiilor și noutăților, un stimulent de 
mare eficacitate, un impuls de noi in
vestigații. In asemenea conferințe se 
confruntă idei, au loc dezbateri de 
principiu privind diversele concepții. 
Totodată, în conferința actuală, în a- 
fara temelor susținute pe secții, se 
vor dezbate în ședințe plenare și o 
serie de probleme sintetice, privind 
cele mai noi cuceriri din diversele 
ramuri ale chimiei moderne cu parti
ciparea atît a savanților români, cît și

Decatloniștîî români 
printre fruntașii 
concursului 
de la Merano

Întîlnirea internațională de deca
tlon desfășurată la Merano (Italia) 
Intre selecționatele Franței, Româ
niei, Iugoslaviei și Italiei s-a în
cheiat cu victoria atleților francezi 
în clasamentele pe echipe și indi
vidual. Reprezentanții României au 
avut o comportare bună ocupînd 
locul doi la individual și locul trei 
pe echipe. Clasamentele : echipe : 
1. Franța 42,5 puncte ; 2. Italia 37 
puncte ; 3. România 35,5 puncte : 
4. Iugoslavia 20 puncte; indivi
dual s 1. Castang (Fra-‘a) 7184 
puncte; 2. C. Socol (România)
7 084 p.; 3. Poserina (Italia) 6 872 
p.; 4. Sar (Italia) 6 608 p. ; 5. Vrav- 
nik (Iugoslavia) 6 602 p.; 6. Celles 
(Franța) 6 539 p.; 7. Doisneau 
(Franța) 6 503 p. ; 8. Piccolo (Italia) 
6 459 p. ; 9. Andrei Șepci (România) 
6 350 p. ; 10. V. Mureșanu (Româ
nia) 6 315 p.

Proba de săritura în înălțime a 
fost dominată de sportivii români, 
clasați pe primele două locuri: So
col — 1,94 m și respectiv Șepci — 
1,90 m. 

progresul și prosperitatea continuă 
a poporului român.

înainte de plecare generalul Ne 
Win și-a luat rămas bun de la pre
ședintele Consiliului de Stat, Chi
vu Stoica, de la președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer.

Numeroși bucureșteni aflați pe 
aeroport au aclamat călduros pe 
președintele Consiliului Revoluțio
nar al Uniunii Birmane. Un grup 
de pionieri au înmînat oaspeților 
buchete de flori.

De pe scara avionului, președin
tele Ne Win răspunde cordial salu
turilor celor prezenți pe aeroport.

La ora 14,45 nava aeriană a de
colat, fiind escortată pînă la fron
tieră de avioane cu reacție ale for
țelor noastre armate.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a președintelui Consiliului Revolu
ționar al Uniunii Birmane, gene
ralul Ne Win, a fost adoptat un 
Comunicat comun româno-birman, 
care va fi dat publicității ulterior.

★
Luni dimineața, președintele Ne 

Win, cu soția și persoane oficiale 
din suita sa, însoțiți de Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
extarne, Gheorghe Popescu, am
basadorul țării noastre la Rangoon, 
și general-maior Constantin Popa, 
au făcut o vizită la Muzeul Satu
lui. La sosirea în muzeu, înalții 
oaspeți au fost salutați de Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, și Gheorghe Focșa, directo
rul muzeului. Au fost vizitate cî- 
teva locuințe țărănești, reprezen
tative pentru diferite regiuni ale 
tării. La plecare, președintele Ne 
Win și soția au semnat în cartea 
de onoare.

(Agerpres)

a celor de peste hotare, ceea ce va 
constitui, desigur, o bază pentru noi 
cercetări, pentru o aplicare practică 
și cît mai rapidă a cuceririlor chi
miei, potrivit cu necesitățile econo
miei noastre naționale, ale efortu
rilor pentru îndeplinirea Directivelor 
planului cincinal.

Interviu realizat de 
I. CHIUJDEA

★

Lucrările conferinței au fost des
chise luni. Au rostit cuvîntări de 
salut acad. C. D. Nenițescu, în 
numele președintelui Consiliului 
național al cercetării științifice și 
al președintelui Academiei, Ion 
Velea, prim-adjunct al ministrului 
industriei chimice, Emil Cara- 
gheorghe, secretar general al 
Ministerului învățămîntului, și 
Leonida Tămaș, președintele Sfa
tului popular al orașului Timișoara, 
în prima ședință plenară a con
ferinței, aead. C. D. Nenițescu, 
președintele secției de științe chi
mice a Academiei, a prezentat co
municarea : „Dezvoltări noi în 
chimia hidrocarburilor".

După-amiază, conferința s-a des
fășurat pe secții și subsecții de 
specialitate.

Mitingul aviatic de la Pitești
Duminică dimineața, pe aeropor

tul Geamăna din Pitești, mii de 
spectatori au urmărit cu interes 
pasionantele demonstrații ale u- 
nora dintre cei mai buni plano- 
riști, piloți și parașutiști din țară 
care s-au întrecut cu prilejul mi
tingului aviatic organizat de Con
siliul regional U.C.F.S. Argeș și 
Federația română de aviație. Au 
evoluat numeroși aviatori, piloți. 
parașutiști și planoriști, maeștri 
emeriți ai sportului, purtători ai 
insignei de aur cu mai multe 
„diamante", posesori ai diplomei 
internaționale „Paul Tissandier" 
etc. Printre aceștia amintim pe 
Octavian Băcanu, pilot de încer
care și recordman mondial, Ștefan 
Calotă, Constantin Manolache, 
Constantin Oncioiu, cîștigători a 
numeroase concursuri internațio
nale, Mircea Finescu, planorist, 
multirecordman al țării, deținător 
al recordului republican la înăl
țime (7 760 m), recordmanul mon
dial absolut Iancu Gheorghe, pa- 
rașutistele Angela Năstase, Elena 
Băcăoanu și alți sportivi cu re
nume mondial. Programul acestui 
miting a cuprins acrobații de pla
noare, lansări de parașutiști la 
punct fix, vînătoave de baloane,

Cronica zilei
în zilele de 26—27 iunie, invita

tele de peste hotare care au parti
cipat la Conferința Națională a 
Femeilor au vizitat cîteva stațiuni 
de pe litoralul Mării Negre, s-au 
întîlnit cu membre ale comitetului 
regional al femeilor din Dobro- 
gea.

★

în cadlrul schimburilor culturale 
dintre Uniunile de scriitori din 
Republica Socialistă Rorpânia și 
R.D. Germană a plecat la Berlin o 
delegație de scriitori români for
mată din Pop Simion, vicepreșe-

Tineretul si cultura vremii sale
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Studiile de pedagogie și de me
todică pe care le efectuează colec
tivul în care lucrez m-au adus a- 
proape și de elevi de vîrstă mai 
mică și de cei din ultimele clase ale 
liceului. Am observat că, în general, 
elevii mici citesc mai mult, în dome
nii diferite — beletristică, istorie, 
călătorii geografice, știință popu
larizată — completînd, în mod feri
cit, lecțiile urmărite în clasă sau 
studiate din manual. în chip firesc, 
interesul pentru lectură, sub raportul 
conținutului, nivelului și chiar al volu
mului, ar trebui să crească o dată cu 
vîrsfa, cu avansarea în clasele mai 
mari, cu maturizarea intelectuală. Din 
păcate, la numeroși elevi aflați în 
preajma absolvirii liceului se obser
vă fenomenul invers. Adesea, nu 
numai din vina lor. încărcarea pro
gramului de studiu cu un număr 
mare de discipline, cu un volum mai 
vast de noțiuni, reduce simțitor 
timpul de studiu individual, de apro
fundare a bazelor culturii prin lec
tură și instruire personală, individua
lă. Contribuția profesorului în însu
șirea lecțiilor, în loc să aibă un rol 
de stimulare a interesului pentru 
cultură, pentru formarea gîndirii 
personale a elevului, se coboară u- 
neori la nivelul unor exerciții de 
schematizare, alcătuire de tabele si
noptice, rezumate etc. în procesul 
însușirii noțiunilor se manifestă ten
dințe de tipizare șl șablonizare a te
melor și răspunsurilor pentru dife
rite examene și concursuri, cu ne
fastă influență asupra formării de
prinderilor de exprimare, obligatorii 
pentru orice persoană cultă. în loc 
să-și îmbogățească sursele de infor
mare, liceenii din ultimele clase — 
chiar și cei mai silitori — renunță u- 
neori și la manual, pregătindu-și lec
țiile după notițe (care sistematizează 
într-un volum redus cunoștințele pre
date în clasă).

Cu toate că s-au luat unele mă
suri pentru o mai justă echilibrare a 
programelor și manualelor școlare cu 
posibilitățile intelectuale și de timp 
ale tineretului, după părerea mea, 
școala noastră își asumă încă obli
gația de a transmite elevilor un vo
lum de cunoștințe prea dens. S-au 
adăugat noi obiecte și capitole cu 
suficientă justificare și întemeiere, 
dar s-a făcut prea puțin pentru a 
se elimina alte capitole „tradiționa
le", care și-au pierdut stringenta ac
tualitate. Mă gindesc că însuși siste
mul de organizare concentrică a 
predării s-ar cuveni revăzut, întrucîl 
nu este îndeajuns de economicos. 
Reluînd, în anii de liceu, unele dis
cipline studiate în clasele V—VIII, 
adesea la un nivel nu cu mult mai 
ridicat, elevii au impresia că știu, 
că nu află nimic nou și, drept con
secință, nu mai învață cu interes. 
Dincolo de reluările necesare, la u- 
nele materii din clasa a IX-a și chiar
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carusel de avioane, acrobații de a- 
vioane și alte numere care au dat 
prilejul numeroșilor spectatori să 
admire măiestria, precizia și cutra- 
jul temerarilor cuceritori ai înăl
țimilor.

In cîteva rînduri
JUDO. — Titlul de campioană mon- ■ 

dială universitară la judo a revenit 1 
echipei Japoniei, care în finală a între- ■ 
cut selecționata U.R.S.S. cu 3—2. Alte _ 
rezultate din turneul final : Polonia — I 
Austria 4—1 > Cehoslovacia — Polonia I 
3,5—3,5 ; Japonia — Cehoslovacia 4—1.

HANDBAL. —- în ziua a doua a cam- I 
pionatului mondial masculin de handbal ■ 
în II, care se desfășoară în Austria, ■ 
s-au înregistrat următoarele rezultate : I 
R.F. Germană — Polonia 26—4 (14—3); I 
R.D. Germană — Elveția 13—8 (7—7) ; _ 
Austria — Olanda 12—5 (8—-2). în cla- I 
sament conduc R.D. Germană și R.F. | 
Germană cu cite două victorii.

BOX. — La Seul, pugilistul de cate- I 
gorie mijlocie Ki Soo Kim l-a învins I 
la puncte, după 15 reprize, pe fostul _ 
campion mondial la clasa „juniori", ita- I 
lianul Nino Benvenutti. 

dinte al Uniunii Scriitorilor, Siito 
Andras, Arnold Hauser și Ion 
Alexandru.

*

Cu prilejul comemorării a 50 de 
ani de Ia moartea pictorului Lu- 
chian, la schela Băicoi și în alte 
localități din regiunea Ploiești, au 
avut loc manifestăjri închinate 
memoriei pictorului. La adunarea 
care a avut loc Ia Palatul culturii 
din Ploiești a vorbit despre per
sonalitatea marelui artist prof, 
univ. Râul Sorban.

(Agerpres)

a X-a, se menține multă repetiție 
inutilă, se bate pasul pe loc. Sub 
acest aspect socotesc că ar fi utilă 
studierea unei mai chibzuite eșalo
nări a predării diferitelor obiecte de 
învățămînt în anii școlii generale și 
ai liceului.

Cred că în formarea culturii ge
nerale prin intermediul școlii ar tre
bui să predomine caracterul inten
siv și nu cel extensiv. Cu alte cu
vinte, să acordăm o atenție mai 
mare aprofundării cunoștințelor ele
vilor într-o serie de domenii de bază 
pentru dezvoltarea lor intelectuală 
generală, pentru formarea sistemului 
propriu de gîndire și de apreciere 
a realității. Să apelăm mai puțin la 
memoria lor, la capacitatea de a a- 
cumula un volum mare de noțiuni 
și să le stimulăm judecata. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît și așa școala 
nu poate oferi toate informațiile a- 
cumulafe în epoca noastră. Esenția
lul este ca fînărul să fie ajutat să 
devină apt de a folosi și dezvolta 
creator și după terminarea școlii cu
noștințele primite, să fie psihologic 
format pentru un proces de auto
instruire continuă. In aprecierea re
zultatelor procesului instructiv-educa- 
tiv, după părerea mea, ar fi de do
rit să se depășească indicatorul : „ce 
știu elevii”, adoptîndu-șe unul su
perior : „cît de profund știu", „în ce 
măsură sînt stăpînl pe cunoștințele 
lor". Pentru că, la urma urmelor, cul
tura generală a oricărui tînăr nu se 
poafe reduce la stocare de cunoș
tințe ; ea înseamnă sistem de gîn
dire, interes cognitiv autentic, capa
citatea de a pune și rezolva proble
me științifice. Numai o astfel de for
mație intelectuală poate încadra or
ganic tineretul în cultura epocii sale, 
îl poafe transforma în creator de noi 
valori.

CUM E VREMEA
Ieri în tară : vremea s-a menținut 

răcoroasă, cu cerul acoperit în Tran
silvania și Moldova, unde au căzut 
ploi temporare și izolat sub formă de 
averse. în rest, cerul a fost variabil, 
iar în Banat s-au semnalat averse lo
cale. Vîntul a suflat potrivit, prezen- 
tînd intensificări izolate din sectorul 
vestic, în sudul țării. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 10 grade 
la Joseni și 25 de grade la Mangalia, 
în București : vremea a fost relativ 
răcoroasă, cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura ipaximă a fost de 25 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
29—30 VI și 1 VII. în țară: vreme ușor 
instabilă, cu cerul schimbător. Vor 
cădea averse locale de ploaie. Vînt 
potrivit cu unele intensificări din 
nord-vest. Temperatura în creștere în 
a doua parte a intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între 6 .și 16 grade, iar 
maximele între 18 și 28 de grade, local 
mai ridicate. în București și pe litoral: 
vreme ușor instabilă, cu cerul schim
bător, favorabil aversei de ploaie, mai 
ales la începutul intervalului. Vînt 
potrivit din nord-vest. Temperatura în 
creștere ușoară.

în ultimul timp au sporit con
tactele diplomatice americano— 
sud-coreene. De abia a plecat de 
la Seul, la sfîrșitul lunii mai, a- 
miralul Sharp, comandantul for
țelor americane din Pacific, că a 
și sosit cu o „misiune specială" 
ambasadorul S.U.A. la Saigon, Ca
bot Lodge. Săptămîna trecută a- 
ceste contacte au fost întregite de 
„convorbirile" pe care le-a avut cu 
McNamara la Washington minis
trul apărării al juntei sud-coreene.

Scopul principal al acestor vizite 
și întîlniri organizate de Statele 
Unite a fost acela de a lansa ma
rionetelor de la Seul noi cereri de 
mercenari pentru agresiunea din 
Vietnam. Comentînd ultimul epi
sod al acestor contacte, agenția 
„Associated Press" relevă că, cu 
toate că comunicatul oficial dat 
publicității Ia Washington nu men
ționează nimic privind cererile de 
sporire a trupelor sud-coreene tri
mise în Vietnamul de sud, care în 
prezent numără 24 500 militari, s-a 
căzut de acord ca cel mai tîrziu în 
luna august efectivele de merce
nari sud-coreeni să se ridice la 
45 000.

în schimbul dărniciei juntei sud- 
coreene Washingtonul a înțeles să 
facă și el noi „eforturi" pentru a 
„întări" pozițiile șubrede ale gu
vernului marionetă. în Coreea de 
sud a fost dizlocată astfel încă o 
divizie americană. Trupele de ocu
pație au fost înzestrate cu rachete 
de tipul „Matador", „Onest John", 
„Nike Hercules" și „Havk". Nu 
prididesc totodată să sosească aju
toare și pentru modernizarea nu
meroasei armate sud-coreene, ale 
cărei efective au ajuns la 700 000 
persoane. Bombardiere de tipul 
„F-5 A" ca și alte tipuri de arma-

Congresul
P. C. din S. U. A.

NEW YORK 27 (Agerpres). — La 
26 iunie, la New York, au luat sfîr- 
șit lucrările Congresului al XVIII- 
lea al Partidului Comunist din
S.U.A.

La încheierea dezbaterilor pe 
marginea problemelor organizato
rice s-a adoptat o rezoluție în care 
se arată necesitatea creării unui 
partid de masă al comuniștilor a- 
mericani. Pentru aceasta — se a- 
rată în rezoluție — trebuie îmbu
nătățită considerabil munca ideo
logică, activitatea organelor de pre
să ale partidului.

Congresul a adoptat Statutul 
modificat al Partidului Comunist 
din S.U.A., care consideră că lichi
darea exploatării omului de către 
om, a mizeriei, războiului, rasismu
lui și ignoranței pot fi obținute 
numai pe calea reorganizării socia
liste a societății.

Congresul P.C. din S.U.A. și-a 
exprimat solidaritatea frățească cu 
poporul vietnamez și a subliniat că 
partidul comunist va mobiliza și 
de acum înainte poporul american 
în lupta împotriva agresiunii Sta
telor Unite în Vietnam.

Congresul a aprobat linia poli
tică a partidului, expusă în rapor
tul prezentat la începutul lucrări
lor de Gus Hali.

A fost ales Comitetul Național 
al Partidului Comunist din S.U.A. 
Președinte național al Partidului 
Comunist din S.U.A. a fost ales 
Henry Winston, iar secretar ge
neral — Gus Hali.

★
Secretarul general al P. C. din 

S.U.A., Gus Hali, a vorbit la o 
conferință de presă despre impor
tanța celui de-al XVIII-lea Con
gres al partidului în viața politică 
a țării. Partidul comunist, a spus 
el, devine un factor politic cu o 
pondere tot mai mare în mișcarea 
muncitorească și sindicală, în 
mișcarea pentru drepturile civile, 
în lupta pentru contracararea ofen
sivei monopolurilor împotriva in
tereselor vitale ale oamenilor 
muncii.

Gus Hali a arătat că de acum 
înainte comuniștii vor prezenta 
candidați la alegeri. El și-a expri
mat speranța că poporul american 
va apăra dreptul comuniștilor de 
a acționa ca un partid politic legal.

Ședință plenară 
a conducerii P. C. Italian

ROMA 27. — Corespondentul 
Agerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Italian și Comisia centrală 
de control a P.C.I., reunite în șe
dință plenară, au analizat rezulta
tele alegerilor administrative de la 
12 și 13 iunie și sarcinile actuale 
ale partidului. După ce subliniază 
că alegerile administrative au con
firmat forța, prestigiul și roiul de 
mare partid național și popular al 
P.C.I., comunicatul dat publicității 
arată că în regiunile din Mezzo- 
giorno succesele opoziției de stin
gă nu au avut amploarea care se 
prevedea, în raport cu posibilitățile 
obiective deschise de deplasarea 
spre dreapta a coaliției guverna
mentale. în comunicat se arată în 
continuare că, în actuala situație 
politică, sarcina fundamentală a 
partidului este de a cunoaș
te și a se face interpretul exi
gențelor profunde de reînnoire 
și de reformă a societății și statu
lui, de a multiplica și a extinde 
inițiativele asupra marilor teme 
programatice fixate de Congresul 
al XI-lea al P.C.I., pentru a realiza 
cea mai amplă acțiune unitară, cu 
toate forțele democratice. Partidul, 
se spune în comunicat, trebuie 
să-și desfășoare inițiativa căutînd 
relații noi, atît cu forțele de stin
gă cît și cu mișcarea catolică.

ment modern au luat deja drumul 
Seulului.

într-un cuvînt, „baza militară a- 
mericană care este Coreea de sud 
se înarmează continuu, constituind 
o primejdie pentru pacea în această 
parte a lumii. Opinia publică nu 
poate să nu fie îngrijorată de 
faptul că trupele americane și 
sud-coreene, violînd acordul de 
armistițiu, își înmulțesc provocările 
din zona demilitarizată. După cum 

se arajjă în protestele părții co- 
reeano-chineze, ele au săvîrșit un 
șir de încălcări ale acordului de 
armistițiu prin introducerea de 
arme, prin deschiderea repetată a 
focului.

Intensificarea cursei înarmărilor 
la sud de paralela 38, enormele 
cheltuieli militare care grevează 
cea mai mare parte a bugetului se 
răsfrîng din plin asupra situației 
economice și a vieții populației 
sud-coreene. „Economia — scrie 
ziarul „New York Herald Tribune" 
— se află într-o situație deplorabi
lă". Ziariștii care au vizitat Coreea 
de sud relatează că muncitorii lu
crează între 10—18 ore pe zi. Po-

CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA

POPAS LA VIDIN
Așezat pe malul Du

nării, Vidinul a avut din 
cele mai vechi timpuri 
o importanfă strategică 
și comercială. Și azi se 
pot vedea aici urmele 
unui zid de înfărituri și 
ruinele unei cetăji me
dievale cu fresce și 
sculpturi prefioase. Mai 
tîrziu însă orașul n-a 
avut condifii prielnice 
de dezvoltare. Terenul 
mlăștinos, desele inun
dații și lipsa apei pota
bile au făcut ca încă 
acum două decenii la 
Vidin să nu existe decîf 
o mică întreprindere de 
porjelan, o alta pentru 
prelucrarea tutunului și 
cîteva mori, iar numărul 
locuitorilor să nu depă
șească 20 000.

Azi Vidinul oferă pri
virii imaginea dominan
tă a schelelor. Se con
struiesc noi cartiere de 
locuințe, întreprinderi.

Cea mai mare între
prindere a orașului este 
Uzina constructoare de 
mașini, care produce 
pompe pentru agricul
tură, pentru industria 
chimică și navigație. 
Colectivul uzinei reali
zează o întreagă gamă 
de pompe, începînd cu 
cele de o putere de 2-3 
litri apă pe secundă 
pînă la pompe cu un 
debit de peste 1 000 li
tri pe secundă.

La biroul de proiec
tări am aflat că un co
lectiv de peste 100 de 
ingineri, tehnicieni și 
muncitori cu calificare 
superioară lucrează în 
prezent la Executarea 
unor noi prototipuri de

pompe mai eficiente și 
mai ieftine. Directorul 
mi-a relatat că uzina — 
cea mai mare de acest 
fel din (ară — satisface 
într-o măsură însemnată 
necesifăfile economiei 
și că marca ei este CU’ 
noscufă în ultimii ani 
și peste hotare.

Am vizitat și cîteva 
șantiere de construcfii 
din Vidin, care dau o 
imagine a perspective
lor de dezvoltare a 
orașului. Noua fabrică 
de bioconcentrate va 
avea o capacitate a- 
nuală de produejie de 
70 mii tone, mi-a spus 
inginerul Dimiter Dimi
trov, vicepreședinte al 
statului popular al ora
șului. Producfia fabricii 
va satisface nevoile 
zootehnice din regiune.

La o margine a ora
șului, pe malul Dunării, 
ne-a întîmpinat zgomo
tul screperelor, al exca
vatoarelor și autobascu
lantelor. Se construiește 
Uzina pentru producția 
de anvelope și fibre 
poliamidice. Deocamda
tă aici se execută lu
crările pregătitoare : se 
instalează conducte 
pentru alimentarea cu 
apă, se construiesc dru
muri de acces, un po
ligon de prefabricate. 
Cu ajutorul unei drage 
din apa fluviului se ex
trag mari cantități de 
mîl și pietriș care se 
transportă pe cele 80 
de hectare, cît va ocupa 
șantierul, pentru a ridi
ca nivelul terenului cu 
un metru. Pe adresa noii 
uzine sosesc neîntrerupt

Bologna — tradiție si actualitate
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îndată după eliberare, cefăfenii au 
ales un consiliu municipal democra
tic care, punîndu-și la inimă pro
blemele continuei înfloriri a orașu
lui, a ob(inut o serie de realizări.

Gospodarii orașului au avut de re
zolvat o problemă serioasă în do
meniul urbanisticii, tocmai (inînd 
seama de aspectul său ca centru 
istoric și de distrugerile pricinuite 
de cel de-al doilea război mondial. 
Noul primar, Guido Fanți, spunea : 
„Elementele fundamentale ale activi
tății administrației municipale derivă 
din finalitatea luptei împotriva spe
culației funciare și din reconstrucția 
modernă a orașului, din raționala 
sistematizare a întreprinderilor eco
nomice și a instituțiilor de cultură și 
artă, din conservarea și îmbinarea 
armonioasă a aspectelor tradiționale 
ale arhitecturii cu cerințele de astăzi, 
precum și din politica de construire 
a cît mai multe case populare".

In scopul de a stăvili specula pro
prietarilor de pămînt, mai ales în 
zona de centură unde se află noul 
cartier industrial al orașului și unde 
se manifestă tendința de creștere a 
prețului terenului, primăria a cumpă
rat peste un milion de metri pătra|i 
de pămînt prevăzînd pentru același 

_scop încă un miliard de lire în acest 
an. Prin aceasta se urmărește stabili
rea proprietății publice asupra spații
lor destinate pentru construcții și fa
vorizarea întreprinderilor de stat și cu 
participare statală, a întreprinderilor 
mici și mijlocii și a cooperativelor de 
producție.

In legătură cu construcțiile de 
blocuri de tip popular, municipali
tatea s-a preocupat nu numai de în
cadrarea armonioasă a noilor cartie
re în specificul general al orașului,

trivit datelor publicate de Banca 
de stat din Seul, un muncitor cîș- 
tigă doar între 30—50 la sută din 
costul minim al vieții. în cursul 
ultimilor cinci ani, prețurile s-au 
dublat. Cu fiecare an se adîncește 
mizeria oamenilor muncii, din rîn- 
dul cărora se îngroașă armata șo
merilor. Lipsesc cu desăvîrșire 
orice drepturi democratice. „Legile 
de pe vremea guvernului militar,

COMENTARIU
scrie ziarul vest-german „Frank
furter Allgemeine", împiedică posi
bilitățile de dezvoltare a grupări
lor opoziționiste. Armata continuă 
să fie sprijinul decisiv al lui Pak 
Cijan Hî“.

Oamenii muncii din Coreea de 
sud desfășoară o luptă aprigă îm
potriva exploatării nemiloase a 
patronilor pentru a-și apăra drep
tul la muncă, pentru drepturi și 
libertăți democratice, pentru uni
ficarea pașnică a patriei lor. în 
ultimii ani au avut loc numeroa
se acțiuni greviste. în cursul 
grevei paznicilor de la denozitele 
americane de combustibil din Inci- 

utilaje, mașini și mate
riale de consiruefie.

încă în «nul acesta va 
fi dată în folosință aici 
o uzină de repara|ii me
canice, o instalație pen
tru producfia de fibre 
poliamidice.

Priveliștea se schimbă 
de îndată ce părăsești 
orașul : comune și safe 
cu case cochete și străzi 
înecate în verdeafă, 
ogoare brăzdate de o 
refea deasă de canale 
prin care apa Dunării 
este pompată spre se
mănături, Boris Gheor- 
ghiev, inginer șef al sis
temului regional de iri
gare, împreună cu care 
vizitez cîteva pentre, îmi 
dă numeroase lămuriri. 
La Novo Selo, bunăoa
ră, apa este adusă din 
Dunăre și ridicată cu a- 
juforul pompelor la di
ferite nivele. Specialiștii 
lucrau tocmai la instala
rea unui sistem de tele
comandă pentru dirija
rea apei. Peste 30 la 
sută din suprafața ara
bilă a regiunii urmează 
să fie irigată în viitorul 
apropiat. Apa necesară 
va fi luată din Dunăre 
(cam 18 metri cubi pe 
secundă), din lacurile de 
acumulare situate pe 
cursul unor rîuri, precum 
și prin săparea unor 
pufuri. Canalele princi
pale din regiune depă
șesc lungimea de 900 
kilometri. Lărgirea .re
țelei de irigare aduce 
o însemnată contribu
ție la sporirea recolte
lor în această parte a 
Bulgariei.

C. LINTE

dar și de fixarea unui regim prefe
rential pentru asemenea construcții.

O caracteristică a activității desfă
șurate în ultimii ani de consiliul mu
nicipal, după cum sublinia asesorul 
pentru problemele învățămîntului, este 
preocuparea pentru domeniul școlar și 
al asisfenjei sanitare. Numai anul tre
cut au fost «locale, din bugetul muni
cipalității, pentru construirea de noi 
școli, fonduri care depășesc două 
miliarde și jumătate lire. Sînt pre
văzute fonduri sporite pentru con
struirea de centre medico-sanitare, a 
unor institute pentru bătrîni.

In fiecare cartier a fost constituit 
un consiliu compus din cetățeni a- 
par(inînd diferitelor partide și avînd 
în frunte cîte un ajutor de primar. 
Aceste consilii se ocupă de proble
me legate de dezvoltarea economi
că și social-culfurală a cartierelor, a- 
jutînd municipalitatea aiît la întoc
mirea bugetului, cît și a planurilor 
de perspectivă.

Vizitînd străvechea instituție de 
știință și cultură, care este universi
tatea, și sfînd de vorbă cu eminenfi 
reprezentanți ai acesteia, am avut 
bucuria să aflu cît de strînse sînt 
legăturile de colaborare între Uni
versitatea din Bologna și institutele 
de învățămînt superior din tara 
noastră. Profesorul dr. Giovanni Se- 
meranno, de la Institutul de chimie, 
a fost distins în acest an, alături de 
alți savanți italieni, cu titlul de 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România. El a 
spus : „Intre popoarele noastre exis
tă puternice legături încă din tre
cut, care în acești ani s-au extins 
cunoscînd o linie ascendentă în do
meniul economic, cultural, științific 
și politic. Acesta este un fapt po
zitiv, fiind în interesul reciproc, și re
prezintă o contribuție de seamă la 
statornicirea unui climat de priete
nie și pace între popoare".

on s-a ajuns la ciocniri sîngeroase, 
personalul militar american folo
sind împotriva greviștilor grenade 
cu gaze lacrimogene. Marionetele 
de la Seul folosesc aparatul milita- 
ro-polițienesc pentru reprimarea 
maselor, care cer să se pună capăt 
scindării țării și-și exprimă ade
ziunea deplină față de propune
rile făcute în decursul anilor de 
guvernul R.P.D. Coreene cu pri
vire în unificarea pașnică a țării, 
propuneri prevăzînd rezolvarea 
problemei unificării de către core
eni înșiși pe cale pașnică, pe o ba
ză democratică și fără nici o inter
venție străină. înfăptuirea acestor 
propuneri ar corespunde năzuințe
lor întregului popor coreean, scin
dat în mod arbitrar de către for
țele imperialiste. în timp ce sudul 
țării este pus la discreția milita- 
riștilor americani, iar populația 
suferă grele privațiuni, nordul Co
reei, unde puterea se află în mîi- 
nile poporului muncitor, liber și 
stăpîn pe soarta sa, se dezvoltă con
tinuu pe calea progresului. Crește 
an de an producția industrială și 
agricolă și o dată cu aceasta ni
velul de trai.

Poporul din Coreea de sud știe 
că numai datorită prezenței trupe
lor de ocupație pe teritoriul său, 
sprijinirii dinafară a reacțiunii in
terne, n-a putut păși pe aceeași 
cale ca și frații săi din nord. Iată 
de ce crește mișcarea împotriva 
bazelor șl trupelor americane, îm
potriva aservirii Coreei de sud in
tereselor cercurilor imperialiste, 
pentru îndeplinirea năzuinței na
ționale a poporului coreean : uni
ficarea tării.

Radu BOGDAN
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Demonstrație de protest la Londra împotriva regimului rasist al lui Jan Smith și pentru independența reală a
Rhodesiei (Telefoto : U.P.I.—Agerpres)
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DUPĂ RETRAGEREA FRANȚEI JAPONIA împotriva

STEPHANOPOULOS

Relațiile
9

greco - turce 
trebuie
îmbunătățite

9
ISTANBUL 27 (Agerpres). — 

Stephanos Stephanopoulos, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Greciei, a acordat ziarului turc 
„Cumhuriyet" un interviu în care 
s-a ocupat în special de relațiile 
greco-turce. Referindu-se la rela
țiile celor două țări cu Piața comu
nă, el a declarat : „Țările noastre 
trebuie să adopte o atitudine co
mună față de Piața comună. Alte 
țări (occidentale) caută să profite 
de divergențele noastre, iar noi 
trebuie să fim atenți, căci rivali
tatea economică poate să ne cau
zeze mari prejudicii. Avînd în ve
dere aceste interese comune, con
sider că relațiile dintre Turcia și 
Grecia trebuie să se îmbunătă
țească". Stephanopoulos a sublini
at că toți partenerii coaliției gu
vernamentale din Grecia sînt fa
vorabili unui dialog turco-grec.

VIETNAMUL DE SUD

forțele patriotice desfășoară 
puternice acțiuni ofensive

SAIGON 27 (Agerpres). — în cursul ultimelor două săptămîni, forțele 
patriotice din Vietnamul de sud au inițiat puternice acțiuni ofensive împo
triva armatei saigoneze și a trupelor intervenționiste americane.

• La 14 iunie, atacînd cu mor- 
tiere și arme automate cîteva 
puncte întărite și cazărmi, patrio- 
ții sud-vietnamezi au provocat 
moartea a 134 soldați inamici. în 
cursul aceleiași zile, ei au incen
diat un depozit de carburanți și au 
distrus două care blindate inamice. 
Un alt detașament al Frontului 
Național de Eliberare a distrus 
podul de 70 de metri de la Vam 
Rang, omorînd 12 soldați inamici.

• în cursul luptelor care s-au 
purtat la 22 iunie în regiunea 
Quang Tri, respingînd un atac 
inamic îndreptat împotriva satului 
Gia Dang, unitățile F.N.E. au scos 
din acțiune 100 de soldați inamici.

Au fost, de asemenea, distruse 
cinci care blindate și doborite trei 
elicoptere inamice.

• Un detașament al trupelor 
saigoneze care efectua o razie în 
districtul Qhong Dien a fost inter
ceptat de către patrioți care au 
ucis 26 de oameni și au capturat o 
importantă cantitate de arme.

• De asemenea, în ultimele zile 
trupele F.N.E. au continuat să ata
ce cu vigoare în diferite puncte 
angajînd lupte de lungă durată. 
Astfel, ieri, în regiunea de la nord 
de Saigon, patrioții au prins sub 
focul mortierelor o unitate ameri
cană provocîndu-i, după cum rela
tează agențiile americane de pre
să, „pierderi grele".

DE PARTID Șl DE STAT
SOVIETICI

A

ALMA AT A 27 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., au făcut o vi
zită de cîteva zile în R.S.S. Ka- 
zahă. Cu acest prilej ei au vizitat 
construcțiile din capitala republi
cii și s-au interesat de starea cul
turilor agricole din regiunea Alma 
Ata. Ei au făcut, de asemenea, o 
călătorie în regiunea Kustanai 
unde au luat cunoștință de măsu
rile în vederea îmbunătățirii me
todelor de cultivare a solului și 
s-au informat asupra pregătirilor 
mecanizatorilor și mijloacelor teh
nice în vederea recoltării.

DIN COMANDAMENTELE voinței populare De la trimisul nostru

INTEGRATE N.A.T.O
• PARIS Tratative în legătură cu evacu
area militarilor americani • BONN Un 
nou statut pentru trupele franceze

PARIS 27 (Agerpres). — Un co
municat al ambasadei S.U.A. la 
Paris anunță în mod oficial că au 
fost angajate convorbiri franco- 
americane asupra problemelor teh
nice legate de retragerea forțelor 
americane și evacuarea bazelor 
militare ale S.U.A. din Franța. Se 
știe de fapt de mai multă vreme 
că asemenea convorbiri sînt în 
curs, dar nu a existat pînă în pre
zent o confirmare oficială. Acestea 
au loc între Robert McBride, mi
nistru plenipotențiar la ambasada 
S.U.A. din Paris, și Jacques de 
Beaumarchais, directorul pentru 
Europa al direcției afacerilor po
litice din Ministerul de Externe 
al Franței. Uneori cei doi diplo- 
mați sînt asistați de experți mili
tari. Participanții la convorbiri nu 
sînt împuterniciți să abordeze pro
bleme politice, acestea urmînd să 
facă obiectul altor tratative.

★
BONN 27 (Agerpres). — La Bonn 

s-a anunțat oficial că guvernul 
vest-german va da publicității o 
declarație unilaterală, acordînd 
trupelor franceze staționate în 
R.F.G. un nou statut provizoriu.

Purtătorul de cuvînt al guver
nului de la Bonn, Guenther von 
Hase, a precizat într-o conferință 
de presă că declarația va fi remi
să Franței înainte de 1 iulie, data 
la care urmează să 
gerea acesteia din 
tele integrate ale

Trupele franceze 
R.F.G. ar urma să rămînă pe acest 
teritoriu, în baza statutului amin
tit pînă la definitivarea poziției 
Franței față de N.A.T.O.

★
într-un interviu acordat ziarului 

italian „La Stampa", cancelarul 
Erhard a reafirmat dorința guver
nului vest-german ca trupele fran-

ceze să staționeze în continuare în 
Germania occidentală, în ciuda ho- 
tărîrii guvernului irancez de a le 
retrage din comandamentele inte
grate ale N.A.T.O. pînă la 1 iulie

TOKIO 27 (Agerpres). — în 
urma convorbirilor purtate între 
reprezentanții guvernului japonez 
și comandamentul militar ameri
can din Japonia în privința lichi
dării poligonului militar de la 
Mito, luni, la Tokio a fost dată 
publicității o declarație comună. 
Potrivit declarației, S.U.A. „au 
consimțit" să renunțe la folosirea 
poligonului de la Mito, cu condiția 
ca Japonia să pună la dispoziția 
forțelor militare americane o nouă 
suprafață pe insula Nujima, situată 
la .150 km sud de Tokio.

Publicarea declarației comune 
japono-americane a trezit nemul
țumirea populației de pe insula 
Nujima, care a inițiat o campa
nie de strîngere de semnături pe o 
petiție în care se exprimă protes
tul față de intențiile de a trans
forma insula într-un poligon al a- 
viației americane.

MISSISSIPPI (S.U.A.). Marșul populației de culoare împotriva discriminării 
rasiale s-a încheiat duminică în orașul Jackson. în fotografie : coloana 

demonstranților la intrarea în oraș

Pregătirile în vede
rea alegerilor de de- 
putați în Marele Hu
ral Popular — impor
tant eveniment în 
viața politică a R. P. 
Mongole — au avut 
loc într-o atmosferă 
de muncă și intensă 
activitate politică, at- 
„mosferă creată de a- 
doptarea hotărîrilor 
Congresului al XV- 
lea al P.P.R.M. Au 
fost propuși 287 de 
deputați, reprezen
tanți de frunte ai oa
menilor muncii, din
tre care 21,6 la sută 
sînt muncitori, 28,6 la 
sută — membri ai 
cooperativelor agri
cole ale araților și 49 
la sută .— reprezen
tanți ai intelectuali
tății.

încă din primele 
ore ale dimineții de

26 iunie prin fața ur
nelor împodobite săr
bătorește au 
numeroși < 
La una 
de votare din 
Bator, situată în pri
ma școală din Mon
golia, a votat tovară
șul J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președinte 
al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongo
le. El a discutat aici 
cu numeroși munci
tori, oameni de știință 
și cultură care și-au 
exprimat hotărîrea 
de a îndeplini sarci
nile trasate de Con
gresul al XV-lea al 
partidului. La secția 
de votare de la Uni
versitatea de Stat din 
capitala țării au vo
tat ceilalți conducă-

__l trecut 
alegători, 

din secțiile 
Ulan

tori de partid și de 
stat.

în toate regiunile 
din I 
muncii 
entuziasm 
candidații lor. Potri
vit datelor publicate 
de Comisia centrală 
electorală a R .P. 
Mongole, la alegeri 
au luat parte 99,93 la 
sută din numărul to
tal al alegătorilor în
scriși pe liste. Pentru 
candidații de depu- 
tați în 
Popular 
99,99 la 
gători. 
tîrziu pe străzile 
pitalei ca și în cele
lalte orașe și sate 
din R. P. Mongolă au 
avut loc serbări 
populare și întreceri 
sportive.

C. BORDEIANU

țară
l au

oamenii 
votat cu 

pentru

Marele Hural 
au votat 

sută din ale- 
Pînă seara 

ca-

• Drumul Da Nang — Hue a fost 
tăiat duminică dimineața ca urma
re a distrugerii unui pod de către 
forțele patriotice.

★
HANOI 27 (Agerpres). — Bhayo- 

me Chulanond, lider al Frontului 
patriotic tailandez, a dat publicită
ții o declarație de protest împotri
va trimiterii de trupe tailandeze 
pentru a participa direct la războiul 
de agresiune al Statelor Unite în 
Vietnam. Această hotărîre aventu
roasă, se subliniază în declarație, 
demonstrează că actualii conducă
tori tailandezi nu tin seama de con
secințele grave ce decurg dintr-o 
asemenea acțiune, sacrificînd sîn- 
gele poporului tailandez și avutul 
național. Declarația cuprinde, de a- 
semenea, un apel către popor, ce- 
rindu-i să se unească în lupta îm
potriva participării trupelor tailan
deze la războiul de agresiune din 
Vietnam.

„S.E.A.T.O.-un pericol
pentru pace"

CANBERRA 27 (Agerpres). — în 
capitala Australiei s-a deschis ’ 
sesiunea anuală a Consiliului 
nisterial al blocului militar al 
ei de sud-est (S.E.A.T.O.). 
prezentantul Pakistanului a 
clarat că, în ciuda apartenenței 
țării sale la S.E.A.T.O., „Pa
kistanul dezaprobă intervenția 
militară în Vietnamul de sud".

în ziua deschiderii sesiunii, re
prezentanți ai organizațiilor sindi
cale. de femei, de. tineret și studen
țești australiene au participat la o 
mare demonstrație la Canberra. 
Demonstranții purtau pancarte cu 
inscripții „Cerem retragerea tutu
ror trupelor străine din Vietnam", 
„Să înceteze războiul în Vietnam", 
„S.E.A.T.O. constituie un pericol 
pentru pace".

luni 
mi- 

Asi- 
Re- 
de-

Președintele de Gaulle

la Kiev

aibă loc retra- 
comandamen- 

N.A.T.O.
staționate în

0 declarație
inoportuna

LONDRA 27 (Agerpres). — O 
declarație ireverențioasă la adresa 
politicii Franței și a președintelui 
de Gaulle, făcută duminică de mi
nistrul 
Healey, 
țumire 
(Healey 
truniri 
mele alianței atlantice). Opoziția 
conservatoare a adus critici severe 
ministrului apărării, relevînd că 
declarația sa a fost foarte inopor
tună, mai ales avînd în vedere a- 
propiata vizită la Londra a pri
mului ministru francez, Pompidou. 
„Cabinetul fantomă" conservator 
a examinat problema într-o șe
dință specială, anunțîndu-și inten
ția de a interpela guvernul în Ca
mera Comunelor.

Ulterior, în cadrul dezbaterilor 
parlamentare, Healey a dat citire 
unei declarații personale în care 
se scuză pentru cuvintele folosite 
și își exprimă regretul pentru a- 
precierile făcute. Invocînd regu
lamentul parlamentului, potrivit 
căruia declarațiile personale nu 
pot deveni obiectul unor dezbateri, 
speakerul Camerei Comunelor a 
refuzat să dea curs cererii conser
vatorilor de a se angaja o dezba
tere parlamentară extraordinară 
în legătură cu declarația minis
trului apărării.

apărării al Angliei, Denis 
a provocat o vie nemul- 
în Camera Comunelor, 
vorbise în cadrul unei în- 
laburiste despre proble-

Probleme actuale ale Irakului
BEIRUT 27 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Irakului, dr. Ab
del Rahman Al Bazzaz, a făcut 
ziarului libanez „Al Anouar" o de
clarație privind principalele pro
bleme care stau în prezent în fața 
Irakului și a țărilor arabe. Șeful 
guvernuluKirakian a afirmat că la 
Bagdad se^duc tratative între re
prezentanții kurzi și reprezentanți 
ai guvernului irakian „în scopul

soluționării problemei kurde în- 
tr-un mod care să dea satisfacție 
tuturor și să permită Irakului să- 
și păstreze unitatea și independen
ța sa“. Referindu-se la conferința 
arabă la nivel înalt, el a declarat 
că Irakul este dispus să întîlnească 
pe toți șefii de state arabe.

INDONEZIA

Primejdia unei lovituri
de stat militare persistă

Criza polifico-milifară din Argen
tina s-a agravat odată cu desfășura
rea unei noi reuniuni a șefilor mili
tari, cu prilejul căreia aceștia au re
petat atacurile la adresa guvernului. 
Dacă la început generalii de dreapta 
se limitaseră să ceară președintelui 
republicii o „dinamizare 'a gestiunii” 
acum ei afișează pretenții sporite, so- 
licifînd deschis o „restructurare a gu
vernului” și expulzarea din funcțiile 
publice a „elementelor comuniste”, 
înțelegînd prin acest termen toate 
persoanele cu vederi democratice. 
La mijlocul săpfămînii trecute, șeful 
sfatului primise un veritabil ultimatum 
în acest sens, dar a amînat studierea 
lui din „lipsă de timp”, fapt interpre
tat ca indiciu de rezistență în fața 
presiunilor. Replica generalilor ' nu ' 
s-a lăsat așteptată : începînd de sîm- 
băfă, principala centrală telefonică a 
țării, sifuafă la Buenos Aires, a trecut 
sub „supravegherea" armatei. S-au 
răspîndif totodată versiuni despre po
sibilitatea ocupării și a altor obiective 
importante. Pe de altă parte, avioane 
de la baza aeriană Tandil au fost 
locale la baza Moron, situată la 
mai 20 kilometri de capitală.

în ciuda acestor fapte, care 
destul de concludente, nu se poate 
ști exact cîf de reală este posibilita
tea unui clasic „pronunciamento". 
Pînă acum echilibrul instituțional 
menține totuși și, în orice caz, 
prezentanți ai guvernului caută 
asigure că nu ar fi vorba de 
astfel de pericol, ci numai de 
„episod de autonomie exagerată" în 
sectorul militar. însuși președintele 
lllia, într-un interviu acordat revistei 
chiliene „Ercilla”, afirma că discuțiile 
despre lovitura militară sînt o „ches
tiune de mentalitate”. Realitatea fap
telor pare să contrasteze însă din ce 
în ce cu asigurările liniștitoare ale

oficialităților civile. „Autonomia* mi
litarilor tinde să depășească limitele 
„tolerabile” (chiar după standardul 
latino-american) și se manifestă de 
acum sub forma unei tot mai deschise 
sfidări a autorității civile, prin emi
terea de ordine „de front”.

După părerea anumitor observatori, 
ceea ce reține un deznodămînf vio
lent al confruntării ar fi disensiunile 
dintre diverse sectoare militare : în 
timp ce comandanții forțelor aeriene 
pretind măsuri drastice contra guver
nului, cei ai trupelor de uscat ar nu
tri doar intenții „pedagogice", decla- 
rînd că vor să corijeze erorile admi-

CORESPONDENȚĂ 
DIN RIO DE JANEIRO

dis- 
nu-

par

se 
re-
să 
un 
un

nistrației civile. Dar lipsa unității în 
rîndurile militarilor pare să aibă în 
primul rînd un alt aspect important, 
relevat într-un document care circulă 
intens în aceste zile în cazărmile ar- 
gentinene și al cărui conținut a fost 
divulgat în presă. Este vorba de un 
manifest scris pe șase pagini, sub 
titlul „Să barăm calea golpiștilor 
(golpe —lovitură) antinaționali" și sem
nat de „Uniunea ofițerilor democrați 
argenfineni”. Documentul denunță 
existența unei conspirații menite 
răstoarne actualul guvern și să-l 
locuiască cu un regim mițitar ale 
rui obiective de bază ar fi : 1) 
domeniul politic, instaurarea unui 
corporatist-fascist-macartist ; 2) în 
meniul economic, accentuarea în 
mai mare măsură a dependenței 
de monopolurile Statelor Unite, ceea 
ce ar însemna „regres economic, șo

să 
în- 
că- 
în 

stat 
do-

?i 
față

maj, falimentul indusfriel naționale* ; 
3). în domeniul extern, sprijin necon
diționat pentru crearea forjei armate 
interamericane permanente și trimite
rea de trupe în Vietnamul de sud. 
Manifestul mai afirmă că dacă „gori
lele” (adică militarii adepți ai lovi
turii de stat) vor reuși să ajungă la 
putere, treaba lor nu va fi ușoară 
„fiindcă o minoritate sprijinită pe 
arme nu poate guverna". Uniunea 
ofițerilor democrați se declară în fa
voarea unei „dezvoltări independen
te, cu conținut argentinean, a forțelor 
noastre armate’ și invită guvernul la 
fermitate în fața presiunilor dreptei 
militare. Tn final, documentul procla
mă că „o uniune patriotică, militară 
și civilă poate să înfrîngă pe con
spiratori". Se anunță că generalul Pis- 
tarini a ordonat ample investigații a- 
supra documentului citat, pînă acum 
infructuoase.

în atmosfera confuză, plină de știri 
contradictorii, provocată pe de o 
parte de agitația crescîndă a milita
rilor inconformișfi și pe de altă parte 
de straniul calm oficial, presa conti
nuă să scrie despre două posibile 
versiuni ale epilogului actualei crize. 
Una ar fi realizarea planului milita
rilor extremiști de a se instala la pu
tere pe o perioadă de zece ani, 
men 
pentru lichidarea peronismului și co
munismului" — cum informa ziarul 
„La Prensa". Cea de-a doua alterna
tivă, admisă de unii observatori de 
prestigiu, ar fi instaurarea controlu
lui militar asupra puterii civile, avînd 
avantajul de a evita formal o lovitură 
de stat și de a obține ceea ce pro
tagoniștii ei doresc salvînd aparen
țele unei precare „legalități democra
tice".

„ter- 
pe care ei îl consideră necesar

V. OROS

0 NOUĂ SENTINȚĂ
SAMAVOLNICĂ

Agenția Reuter relatează, refe
rindu-se la o știre transmisă de 
postul de radio Djakarta, că tri
bunalul militar din orașul Medan 
l-a condamnat la moarte pe Peris 
Pardede, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Indonezia, 
președintele Organizației de partid 
din Sumatra de nord. Pardede a 
fost membru al parlamentului și 
al Congresului consultativ popular.

Condamnarea acestui activist de 
frunte al P.C. din Indonezia se 
înscrie pe linia terorii anticomu
niste și antidemocratice desfășu
rată de aproape nouă luni de for
țele reacționare din țară. împotri
va lui s-a folosit același procedeu 
care a dus la exterminarea a mii 
și mii de democrați indonezieni : 
acuzația de a fi participat la „eve
nimentele din 30 septembrie".
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Continuîndu-și vizi
ta prin U.R.S.S., preșe
dintele Franței, de 
Gaulle, a fost pînă luni 
seara oaspete al ora
șului Leningrad. In ul
tima zi a șederii sale 
aici el a vizitat uzina 
metalurgică din acest 
oraș, fiind însoțit de 
A. N. Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. A- 
dresîndu-se muncitori
lor și inginerilor uzi
nei, generalul 
Gaulle a declarat că 
această întreprindere 
i-a produs o puternică 
impresie. La recepția

de

oferită în cinstea sa 
de Sovietul orășenesc 
Leningrad, generalul 
de Gaulle a mulțumit 
pentru primirea căldu
roasă făcută de cetă
țenii orașului. Partici
panții la dejun au fă
cut o vizită la Petro- 
dvoreț, cunoscut mo
nument arhitectonic 
din apropierea Lenin
gradului.

Seara, 
Franței a 
ningradul 
erului, îndreptîndu-se 
spre Kiev.

Intr-un comentariu 
pe marginea vizitei

președintele 
părăsit Le- 
pe calea a-

președintelui Franței 
în U. R. S. S., ziarul 
„Pravda" subliniază 
perspectivele dezvol
tării colaborării dintre 
cele două țări. Po
porul sovietic — scrie 
ziarul — este mulțu
mit că între Franța și 
Uniunea Sovietică se 
lărgește și capătă ior- 
me tot mai concrete 
colaborarea în econo
mie, știință și tehnică, 
în domeniul cuceririi 
spațiului cosmic.

A. MUNTEANU

Moscova, 27

Președintele Franței, de Gaulle, și președintele Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, în timpul vizitei la cimitirul memorial Piskarevski 

din Leningrad

■| VARȘOVIA. Edward. Kardelj, membru al Comi- 
” tetului Executiv, secretar al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, președintele Skupști- 
nei Federale a R.S.F.I., care face o vizită în R. P. 
Polonă, a avut luni o întrevedere cu Witold Jaro- 
sinski, Zenon Kliszko și Artur Starewicz, secretari 
ai C.C. al P.M.U.P. Potrivit agenției P.A.P., a avut 
loc un schimb de informații cu privire la probleme 
de interes comun.

M PARIS. Duminică seara au luat sfîrșit lucrările 
™ Consiliului Național al partidului guvernamen
tal U.N.R. Primul ministru francez, Georges Pom
pidou, a rostit cuvîntul de închidere, subliniind că 
cei care vor candida din partea U.N.R. la alegerile 
legislative din martie 1967 vor trebui să subscrie 
la trei obiective fundamentale: apărarea instituții
lor actuale, apărarea politicii externe actuale a 
Franței și, însfîrșit, stabilitatea monetară.

■j SANTO DOMINGO. Președintele guvernului pro- 
" vizoriu din Republica Dominicană, Garda 
Godoy, a declarat duminică într-un interviu tele
vizat la Santo Domingo că se opune crecfrii unor 
forțe interamericane permanente.

HB BUDAPESTA. Luni s-au încheiat lucrările semi- 
™ narului cu tema „Participarea la Administrația 
locală — mijloc de favorizare a drepturilor omului", 
organizat de O.N.U. pentru țările europene. La lu
crările seminarului au participat 70 de delegați din 
24 de țări. Din România a participat o delegație 
condusă de Nicolae Mihăilescu, vicepreședinte a,l 
Comitetului executiv al sfatului popular regional 
Argeș. Participanții la seminar au fost salutați de 
Istvanne Vass, președintele Adunării de Stat a. 
R. P. Ungare.

Ml HANOI. Secretarul general al Comitetului Cen- 
™ trai al partidului Neo Lao Haksat, Fumi Vong- 
vicit, a adresat un nou mesaj celor doi copreședinți 
ai Conferinței de la Geneva din 1962 cu privire la 
Laos, în care a protestat împotriva recentelor bom
bardamente întreprinse de avioanele americane a- 
supra sectorului de sud-est al provinciei laoțiene 
Sam Neua.

■ ADEN. Duminică seara, în centrul orașului, o 
~ patrulă britanică a fost atacată cu grenade de 
mină. Doi soldați britanici au fost grav răniți.

EB MOSCOVA. La Habarovsk (Extremul Orient 
™ sovietic) s-a deschis o expoziție industrială 
japoneză. Sînt expuse 17 000 de produse fabricate 
în 550 întreprinderi din Japonia.
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